
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Національний університет водного господарства 

та природокористування 

 

Кафедра технології будівельних виробів і матеріалознавства 

 

 

059-154 
 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
 

з дисципліни «Організація технологічних процесів на  

підприємствах будівельної індустрії» для студентів за на-
прямом підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного 

спрямування "Технологія будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів" денної і заочної форм навчання 

 

 

 

 

Рекомендовано методичною  

комісією за напрямом підготовки  

6.060101 «Будівництво»  

Протокол № 3 від 24 листопада 2010 р. 

 

 

 

 

 
 

 

Рівне - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект лекцій з дисципліни «Організація технологічних про-

цесів на підприємствах будівельної індустрії»  за напрямом підго-

товки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування "Техно-

логія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" денної та заоч-

ної форм навчання / Іщук О.О., Безусяк О.В. – Рівне: НУВГП, 2010. 

182 с. 
 

 

 

 

Упорядники: О.О. Іщук, О.В. Безусяк, кандидати техн. наук, до-

центи кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства 
 

 

 

 

Відповідальний за випуск Л.Й. Дворкін, доктор техн. наук, про-

фесор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріа-
лознавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іщук О.О., Безусяк О.В., 2010 

©НУВГП, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………......5 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…...………………………..7 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

 ОСНОВНИХ МОДУЛІВ…………………………………………....9 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 
   1.1. Наукова організація - фактор розвитку  

будіндустрії. Закономірності і принципи  

організації виробництва…………………………………....9 

   1.2. Структура виробничого процесу, ресурсів,  

витрат часу і принципи організації виробничих  

процесів……………………………………………………..14 

   1.3. Показники і типи структур стадійних процесів.………....24 

   1.4. Потокові форми організації виробничих процесів……...27 

   1.5. Виробнича структура підприємства і просторова  
організація виробничого комплексу………………………32 

   1.6. Основи проектування виробничих процесів.  

Проектування організації часткового виробничого  

процесу……………………………………………………...41 

   1.7. Задачі технічного обслуговування підприємства,  
організація матеріально-технічного постачання і  
збуту. Організація ремонтної служби підприємства…….50 

   1.8. Зовнішний і внутрішній транспорт підприємства.  
Енергетичне господарство……………………………..….60 

   1.9. Водопостачання і каналізація. Організація 

охорони навколишнього середовища………………….....65 

 1.10. Комплексна і технологічна підготовка  
виробництва…………………………………………….…69 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ І УПРАВЛІННЯ 
   2.1. Організація праці на підприємстві. Зміст, основи  

і задачі організації праці. Розподіл і кооперація  

праці……………………………………………………......75 

   2.2. Організація і обслуговування робочих місць.  

 Особливості організації праці інженерно- 

технічних  робітників і службовців……………………….80 

   2.3. Нормування праці……………………………………….....86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

   2.4. Стимулювання виробництва і дисципліна праці  
на підприємствах будівельних матеріалів……………....92 

   2.5. Управління виробничими системами,  

автоматизовані системи управління  

підприємством і системи  

автоматизованого проектування………………………....97 

   2.6. Організація планування діяльності  
підприємства, планування  

основного виробництва……………………………….....110 

3. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І  
  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………………………………………..120 

3.1. Задачі……………………………….……………………..…120 

3.2. Завдання до самостійної роботи…………………………...125 

4. ОСНОВНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ……………………………..129 

5. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО  

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ……………………….…163 

5.1. Питання до іспиту…………………………………………..163 

5.2. Типові завдання до підсумкового модульного  

 контролю…………………………………………………....167 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………169 

7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК………….…………………...171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

ПЕРЕДМОВА 
 

«Організація технологічних процесів на підприємствах буді-
вельної індустрії» - дисципліна за вибором ВНЗ, частина навчально-

го плану підготовки бакалаврів-технологів професійного спряму-

вання «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

на кафедрі технології будівельних виробів і матеріалознавства На-
ціонального університету водного господарства та природокористу-

вання.  

Конспект лекцій «Організація виробництва на підприємствах 

будівельних виробів і конструкцій» передбачає значний обсяг само-

стійної роботи студентів в умовах дії європейської кредитно-

трансферної системи організації навчального процесу. 

Вирішення задач науково-технічного прогресу, якісне перетво-

рення матеріальної бази України і структури виробництва пов’язане 
з будівництвом. При цьому головними факторами його науково-тех-

нічного розвитку є: прогресивна технологія, комплексна механізація 
і автоматизація та наукова організація виробництва. 

Прогресивна технологія забезпечує перетворення матеріалів і 
енергії у якісну продукцію, встановленого обсягу, комплектності 
при мінімальних витратах виробничих ресурсів. Комплексна меха-
нізація і автоматизація спрямовані на передачу машинам виробни-

чих функцій при ефективному використанні всіх видів ресурсів, 

енергії та праці. 
Наукова організація виробництва є інструментом інтеграції та 

інтенсивного використання засобів праці, предметів праці, творчої 
праці працюючих шляхом створення ефективно функціонуючих 

виробничих систем. 

На сучасному етапі науково-технічного розвитку будівельної ін-

дустрії проблема організації виробництва є актуальною, яка являє 
собою суворий прядок у побудові та функціонуванні виробничих 

систем, без якої вони не можуть існувати. 

Організація виробництва на підприємстві – це створення ціле-
спрямованої за структурою і чітко функціонуючої системи. У від-

ношенні структури вона вивчає сутність, складові елементи, будову 

і властивості виробничої системи, а у функціональному відношенні 
– переходи виробничої системи із одного стану в інший. 
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Організація виробництва – це також способи ефективного вико-

ристання виробничих ресурсів на підприємствах та наука, сукуп-

ність знань про ці способи, вона є частиною науково-технічного 

прогресу та як наука тісно зв’язана із системою знань про природу, 

суспільство і людину. 

Організація виробництва на підприємствах будівельних виробів 

і конструкцій складається із трьох великих розділів: 1) організація 
виробничого процесу на підприємстві; 2) організація праці у вироб-

ничому колективі; 3) організація управління діяльності всіх ланок і 
підрозділів підприємства. 

Зміст конспекту лекцій базується на передових досягненнях ви-

робничої діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств проми-

словості будматеріалів, зокрема на науково-методичних роботах 

професора Г.Я. Антоненка (Київський національний університет 
будівництва і архітектури) та призначений для студентів, аспірантів, 

інженерів, наукових співробітників, які працюють у галузі проекту-

вання і виробництва будівельних матеріалів та виробів. 

Автори вдячні Дворкіну Л.Й., д.т.н., професору, завідувачу ка-

федри технології будівельних виробів і матеріалознавства Націо-

нального університету водного господарства та природокористу-

вання і  рецензентам Ткачуку М.М., д.т.н., професору НУВГП та 
Гарніцькому Ю.В. к.т.н., доценту кафедри ТБВіМ НУВГП за цінні 
поради і рекомендації, висловлені при рецензуванні рукопису дано-

го конспекту лекцій. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація тех-

нологічних процесів на підприємствах будівельної індустрії» 
 

Робоча програма розроблена відповідно до варіативної складової 
«Освітньо-професійної програми» підготовки бакалавра професійно-

го спрямування 6.092100 «Технологія будівельних конструкцій, ви-

робів і матеріалів», чинної від 2002 р. Робоча програма затверджена 
на засіданні кафедри технології будівельних виробів і матеріалоз-
навства, протокол № 1 від 21 січня 2009 р. та методичною комісією з 
напряму підготовки «Будівництво», протокол № 2 від 20 лютого 

2009 р. 

 

1.1. Загальний опис предмета навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1 

 

Курс: підготовка  
бакалаврів 

Напрям, спеціа-
льність, освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисцпліни 

денна 
форма 
навчання 

заочна 
форма нав-

чання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS 

– 4,5 

Напрям: 6.060101 

«Будівництво»  

Дисципліна-за вибором 

ВНЗ 

Модулів – 2 Професійне  
спрямування: 

«Технологія бу-

дівельних конс-
трукцій, виробів і 
матеріалів». 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 4 

4-й 5-й 

Курсова робота Семестр 

 8-й 10-й 

Загальна кількість 
годин – 162 

Лекції 
36 год. 8 год. 

 

 

Тижневих годин 

денної форми на-
вчання: 

 

-аудиторних – 4 

години 

-СРС – 5 

 

 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні 
36 год. 8 год. 

Самостійна робота 
66 год. 122 год. 

ІНДЗ:курсова робота-24 

год. 

Вид контролю: екзамен  
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1.2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

1.2.1. Мета викладання дисципліни, її спрямування 

 
Метою викладання дисципліни «Організація технологічних про-

цесів на підприємствах будівельної індустрії» для студентів профе-
сійного спрямування «Технологія будівельних конструкцій, виробів 

і матеріалів» є вивчення ними принципів, методів та способів вишу-

кування доцільних за структурою і економічно функціонуючих ви-

робничих систем будівельних виробів і конструкцій. 

Для досягнення мети викладання дисципліни «Організація тех-

нологічних процесів на підприємствах будівельної індустрії» і на-
буття студентами навичок інженерного мислення при проектуванні 
передбачено на лекційних і практичних заняттях вести багатова-
ріантне вивчення способів організації виробничих процесів, органі-
зації праці на підприємствах і управління та наукової організації 
праці.  

Дисципліна «Організація технологічних процесів на підприєм-

ствах будівельної індустрії» для студентів професійного спряму-

вання «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» 

спрямована на придбання майбутніми інженерами-технологами на-
укових і практичних знань та умінь про методи і способи організації 
виробництва на підприємствах будівельної індустрії. 
 

1.2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни «Організація технологічних 

процесів на підприємствах будівельної індустрії» для виконання 

функцій інженера-технолога студенти повинні знати : 

- структури виробничих процесів, ресурсів та витрат часу в них; 

- принципи організації виробничих процесів; 

- структури та показники стадійних процесів; 

- виробничі структури підприємств будівельних матеріалів; 

- передумови і фактори, які впливають на виробничу структуру; 

- задачі технічного обслуговування підприємств будіндустрії; 
- зміст, основи та завдання організації праці на підприємстві. 

Уміти: 
- розраховувати тривалість циклу часткового процесу у виробни-

чому процесі; 
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- проектувати потокові форми організації виробничих процесів; 

- розробляти просторву організацію виробничого комплексу; 

- проектувати заходи з організації охорони навколишнього середо-

вища; 
- проектувати виробничі процеси на підприємствах будівельних ма-
теріалів; 

- організовувати матеріально-технічне постачання і збут продукції; 
- організовувати ремонтну службу, транспорт, енергетичне госпо-

дарство підприємств будівельних виробів і конструкцій. 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ  

ОСНОВНИХ МОДУЛІВ 

 

МОДУЛЬ 1.  Організація виробничого процесу 
 

1.1. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ - ФАКТОР РОЗВИТКУ  

            БУДІНДУСТРІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
 

Поняття „будівництво” вживається для характеристики галузі 
матеріального виробництва і процесу відтворення основних фондів. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
БУДІВНИЦТВА 

Організаційно-технічними особливостями будівництва є: 
1) відсутність серійного виробництва однотипної продукції, бу-

дівництво на одному майданчику споруд різних типів; 

2) зміна обсягів та матеріалів, виробів і конструкцій залежно від 

етапів будівництва; 
3) нерівномірне споживання матеріалів, виробів і конструкцій 

впродовж року; 

4) розсередженість об’єктів будівництва і пов’язане з цим роз-
галуження і збільшення шляхів постачання матеріальних ресурсів; 

5) періодична передислокація будівельних організацій, що зу-

мовлює зміну схеми транспортування матеріальних ресурсів; 

6) надходження матеріально-технічних ресурсів з трьох різних 

джерел: від генеральних підрядних і субпідрядних будівельних ор-

ганізацій та від замовників. 
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Сучасне будівництво є одним з найбільших споживачів матері-
альних ресурсів. 

Матеріально-технічну базу будівництва утворюють: 
1) підприємства будівельної індустрії (виготовлення залізобе-

тонних, металевих, дерев’яних конструкцій, столярних виробів, бе-
тонних, і асфальтобетонних сумішей, санітарно-технічного і елек-

тротехнічного обладнання, цементу, вапна, гіпсу, нерудних матері-
алів, стінових, теплоізоляційних, акустичних, покрівельних і ін. ма-
теріалів); 

2) бази механізації і автотранспортні підприємства, що обслуго-

вують будівництво; 

3) об’єкти обслуговуючого призначення (адміністративні і по-

бутові приміщення, лабораторії і т.п.). 

Головна роль в матеріально-технічному забезпеченні будівниц-

тва належить промисловості будівельних матеріалів, яка поставляє 
більше 52% загальної потреби в ресурсах, машинобудування ~ 10%, 

металургія ~ 13%, лісова і деревообробна промисловість ~ 11%, хі-
мічна ~ 3,5%. 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

БУДІВНИЦТВА 
Характерними тенденціями у розвитку матеріальних ресурсів є: 
а) застосування конструкцій, які забезпечують значне зниження 

маси будівель і споруд; 

б) збільшення долі енергозберігаючих будівельних конструкцій 

на основі використання ефективних теплоізоляційних матеріалів; 

в) збільшення питомої ваги матеріалів, які виготовляються із ві-
дходів промисловості, що розширює сировинну базу і дозволяє 
розв’язувати питання охорони навколишнього середовища; 

г) зростання випуску матеріалів із прогнозованими властивостя-

ми. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

Основними закономірностями процесу виробництва є: 
1) кооперація виконавців, тобто трудовий контакт; 
2) концентрація засобів виробництва і праці – концентрація ма-

си працюючих, злиття різних процесів праці; 
3) якісний розподіл процесу виробництва на складові фази в за-

лежності від його характеру; 
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4) якісний розподіл процесу вимагає кількісної пропорційності 

між його частинами; 

5) рівномірне відтворення пропорцій в процесі виробництва за-
безпечує ритмічне повторення його частин; 

6) паралельне і одночасне здійснення часткових процесів для рі-
зних екземплярів продукції; 

7) неперервність процесу виробництва: система робочих машин 

тим досконаліша, чим більш неперервний весь виконуваний нею 

процес. 
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

В сучасних умовах процес виробництва на підприємстві органі-
зується у відповідності з науковими принципами: 

1) Принцип пріоритету народногосподарських інтересів, у від-

повідності з яким будь-які організаційні заходи на підприємстві не-
обхідно оцінювати з позиції інтересів економіки України в цілому. 

2) Принцип концентрації виробництва виражається в укруп-

ненні підприємств, створенні виробничих і науково-виробничих 

об’єднань. 

3) Принцип спеціалізації, який полягає в тому, що за окремими 

підприємствами, цехами, дільницями і робочими місцями закріпле-
но виготовлення певної продукції. 

4) Принцип кооперації, який передбачає сувору систему зв’яз-
ків між підприємствами, цехами, змінами, бригадами, робочими 

місцями. 

5) Принцип стандартизації визначає умови масового вироб-

ництва вузької номенклатури найбільш досконалих зразків продук-

ції, стабільність впродовж встановленого строку норм витрат сиро-

вини, матеріалів, палива, енергії і т.п. 

6) Принцип автоматичності передбачає максимальне виконан-

ня основних і допоміжних процесів автоматично, тобто без безносе-
редньої участі в них людей. 

7) Принцип маневреності передбачає швидку перебудову ви-

робничого процесу в цілому по підприємству або окремих його ді-
льницях. 

8) Принцип спадковості, тобто збереження і розвиток всього 

прогресивного, що було накопичено виробництвом на попередніх 

етапах розвитку. 
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9) Стабільна у часі робота підприємства забезпечується дотри-

манням принципу упереджуваності, який лежить в основі органі-
зації профілактичного обслуговування технічних засобів, підготов-

ки виробництва і управління ним. 

10) Принцип пропорційності виражається у рівності пропуск-

них спроможностей всіх виробничих підрозділів підприємства. 
11) Дотримання принципу ритмічності забезпечується повто-

ренням кожної частини і всього виробничого процесу в цілому че-

рез суворо визначені інтервали часу. Цим досягається рівномірний у 

випуск продукції. 
12) Принцип паралельності полягає в одночасному виконанні 

всіх процесів над різними екземплярами продукції і є наслідком 

пропорційної побудови і ритмічного повторення часткових проце-
сів. 

13) Принцип прямотоковості вимагає найкоротшого перемі-
щення виробів по стадіях виробничого процесу. Розміщення 
об’єктів обробки повинне забезпечувати найкоротший шлях пере-
міщення матеріалів, напівфабрикатів і продукції без зустрічних і 
зворотних рухів. 

14) Принцип неперервності виробничого процесу полягає у 

неперервному протіканні кожної частини процесу і неперервному 

русі кожного виробу до його повного виготовлення. 
15) Принцип комплексного системного підходу до розв’язку 

організаційних задач означає всебічне урахування всіх технічних, 

економічних і соціальних факторів виробництва. 
ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

На сучасному етапі науково-технічного розвитку формуються 
якісно нові технолого-економічні системи, які відрізняються вищою 

ефективністю: збільшенням продуктивності праці у 3-5 разів і біль-

ше, зниженням матеріаломісткості і енергомісткості виробництва у 

1,5-2 рази і більше, радикальним покращенням якості продукції. 
Для принципово нових технологій характерні: 

1) малоопераційний характер, який ґрунтується на об’єднанні 
операцій; 

2) маловідходність чи безвідходність, що запобігає забруднен-

ню довкілля; 
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3) зростання з електронікою, яке забезпечує формування нової 

якості технологічних систем – вони стають автоматизованими; 

4) базування технологічних процесів на фундаментальних дося-

гненнях науки, на нових наукових досягненнях про мікро- та мікро-

структуру речовин. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Організація виробництва на підприємстві – це створення доціль-

ної за структурою і чітко функціонуючої виробничої системи. В 

структурному відношенні організація виробництва розглядає сут-
ність, складові елементи, будову і властивості виробничої системи 

(організація – структура). Структурна сторона організації виробниц-

тва на підприємстві визначається технікою і технологією і в певній 

мірі є постійною характеристикою процесу виробництва. 
У функціональному відношенні організація розглядає перехо-

ди виробничої системи із одного стану в інший (організація – про-

цес). Функціювання підприємства ґрунтується на взаємодії елемен-

тів і процесів, які утворюють виробничу систему. Всю сукупність 
питань, які об’єднуються поняттям «організація виробництва», мо-

жна розділити на три групи: 1) Організація виробничого процесу. 2) 

Організація праці у виробничому колективі. 3) Організація управ-

ління діяльністю всіх ланок і підрозділів підприємства. 
Наукова організація як фактор розвитку будівельної індустрії. 

Основними факторами науково-технічного розвитку будівель-

ної індустрії є: прогресивна технологія, комплексна механізація і 
автоматизація, наукова організація виробництва. 

Прогресивна технологія забезпечує перетворення матеріалів і 
енергії в продукцію встановленого об’єму, комплектності і якості 
при мінімальних витратах виробничих ресурсів. 

Комплексна механізація і автоматизація направлені на пере-
дачу машинам, механізмам, апаратам, приладам виробничих функ-

цій при ефективному використанні всіх видів енергії і праці. 
Наукова організація виробництва є засобом інтеграції і інтен-

сивного використання засобів праці, предметів праці і творчої праці 
працюючих шляхом створення ефективно функціонуючих виробни-

чих систем. 
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1.2. СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ, 

РЕСУРСІВ, ВИТРАТ ЧАСУ І ПРИНЦИПИ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

Організація виробничого процесу на підприємстві являє собою 

систему заходів з поєднання і узгодження взаємодії знарядь праці, 
предметів праці та праці працюючих у часі і просторі (рис.4.1). Ця 

система забезпечує своєчасне і комплектне виготовлення продукції, 
яка задовольняє ринковим вимогам при раціональному використан-

ні виробничого потенціалу. 

Розрізняють суспільну і внутрішньовиробничу форми організа-
ції виробництва.  

Суспільна організація виробництва розглядає формування раці- 

 
Рис.4.1. Структура організації виробничого процесу 

 

ональної галузевої структури, галузеву спеціалізацію, пропорцій-

ність розвитку галузей і регіонів країни.  

Внутрішньовиробнича організація включає розподіл і коопе-
рацію праці всередині підприємства, спеціалізацію цехів, техноло- 

гічних ліній, виробничих ділянок і робочих місць, кооперування 
між ними і іншими виробничими організаціями. 

На підприємстві виділяються такі рівні організації виробничого 

процесу:  
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1. - організація процесу на робочому місці включає сполучен-

ня елементів трудового процесу, забезпечення сприятливих і без-
печних умов праці, інтенсивне і повне використання всіх виробни-

чих ресурсів;  

2. - внутрішньоцехова організація виробництва охоплює ви-

робничий процес, який протікає на одній або декількох технологіч-

них лініях у межах цеху, його організацію у часі і просторі, цей рі-
вень організації виробничого процесу є центральним і забезпечує 
узгодженість і неперервність виробництва;  

3. - міжцехова організація виробництва складається із сукуп-

ності заходів по просторовому і часовому сполученні основних, до-

по-міжних і обслуговуючих процесів, спрямованих на забезпечення 
пропорційності, ритмічності, паралельності і неперервності усіх 

стадій виробничого процесу. 

СКЛАД ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

Головним змістом господарської діяльності підприємств є про-

цес виробництва, який являє собою сукупність усіх дій людей і за-
собів праці, необхідних на даному підприємстві для виготовлення 
продукції. 

Загальний виробничий процес можна розділити на шість підпо-

рядкованих ієрархічних рівнів (рис.4.2):  

0-й – виробничий процес в цілому; 1-й – часткові (основні , допо-

міжні, обслуговуючі)  виробничі процеси;  2-й – стадійні процеси; 

3-й – виробничі операції; 4-й – переходи; 5-й – дії. 
Отже, загальний виробничий процес складається із часткових 

виробничих процесів, які розрізняються за їх значенням в процесі 
виготовлення готової продукції: 
- основних, направлених на зміну предметів праці і надання їм вла-
стивостей готового продукту (приготування бетонних сумішей, за-
лізобетонних виробів і ін.); 

- допоміжних, що створюють умови для нормального ходу основ-

них процесів, продукція яких споживається всередині підприємства; 
- обслуговуючих, призначених для переміщення, зберігання, кон-

тролю об’єктів виробництва, забезпечення матеріально-технічними 

ресурсами і т.п; в результаті цих процесів продукція не створюєть-

ся, а надаються виробничі послуги. 

Частковий процес є функціонально і організаційно уособленою 

частиною процесу виробництва, яка здійснюється у відповідному 
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цеху або на дільниці. Кожний частковий процес включає сукупність 
стадійних процесів, які являють собою послідовність стадій відпо-

відних часткових процесів (підготовка форм, формування, теплово-

логісна обробка, опорядження і ін.). Основними елементами стадій-

них процесів є виробничі операції, структура яких зрозуміла з 
рис.4.2. 

Технологічні операції - це частина стадійних процесів, в межах 

яких відбувається перетворення предметів праці з одного стану в ін-

ший і виконуються на одному робочому місці. Технологічні опера-
ції складаються із технологічних і допоміжних переходів. 

Технологічний перехід являє собою закінчену частину техно- 

логічної операції, яка виконується одними і тими ж засобами техно-

логічного оснащення при постійних технологічних режимах, на-
правлених на зміну властивостей предметів праці. Наприклад, пе-
реходами операції  „підготовка  бетоноукладача” є:  переміщення  

 

 

 

Рис.4.2. Структура загального виробничого процесу 

Загальний виробничий процес 

Частковий допоміжний Частковий основний Частковий обслуговуючий 
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Виробничі операції Виробничі операції Виробничі операції 

Операції переміщення Технологічні операції Операції контролю 

Технологічні переходи Допоміжні переходи 

Дії Дії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

бетоноукладача з бетоном до форми, заповнення бетоноукладачем 

форми бетоном. 

Допоміжний перехід – це закінчена частина технологічної опе-
рації, яка не супроводжується зміною властивостей предметів праці, 
але необхідна для виконання технологічного переходу. Прикладом 

допоміжного переходу може бути переміщення бетоноукладача до 

місця завантаження бетонною сумішшю. 

Технологічні і допоміжні переходи складаються із дій людини 

або обладнання, об’єднаних одним цільовим призначенням і зв’яза-

них з обробкою або підготовкою до обробки предметів праці, на-
приклад, вмикання, вимикання, рух, підйом, опускання і т.д. 

Операції переміщення являють собою частину стадійного (або 

часткового) процесу, зв’язану з переміщенням об’єкту виробництва 
в просторі без зміни його геометричних форм, розмірів і фізико-

хімічних властивостей за допомогою механізмів або вручну. Розріз-
няють такі типи операцій переміщення: 

транспортування – переміщення вантажу за визначеним мар-

шрутом від місця завантаження до місця розвантаження або пере-
вантаження; 

комплектація – переміщення вантажів з метою відбору їх для 
створення комплекту, необхідного в процесі виробництва або для 
відправки споживачу; 

накопичення – зосередження в процесі переміщення в одному 

місці необхідної кількості однорідних вантажів у відповідності з 
вимогами виробництва; 

пакетування – укрупнення вантажної одиниці укладанням 

більш дрібних одиниць на загальний піддон або тару більшого роз-
міру; 

складування – розміщення вантажів у визначеному порядку 

для зберігання або тимчасового накопичення; 

вантаження – переміщення вантажу з місця постійного збері-
гання або тимчасового накопичення на транспортний засіб; 

розвантаження – переміщення вантажу з транспортного засобу 

на місце тимчасового накопичення; 

перевантаження – переміщення вантажу з одного транспортно-

го засобу на інший або з одного місця зберігання на інше. 
Операції контролю включають переходи (дії) з перевірки одні-

єї або  декількох  контрольованих  ознак  у  одного або декількох 
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об’єктів контролю. В залежності від об’єктів контролю розрізняють: 
контроль технологічного процесу, який являє собою перевірку 

режимів, характеристик, параметрів технологічного процесу; 

контроль якості продукції – контроль кількісних і якісних ха-
рактеристик властивостей продукції; 

контроль засобів технологічного оснащення який полягає у 

перевірці стану технологічного обладнання, форм, контрольно-ви-

пробувальних стендів, транспортно-завантажувальних пристроїв і 
т.п.;  

контроль технічної документації. 
Крім такого поділу, виробничі операції за рівнем технічного 

оснащення бувають ручні, машинно-ручні, машинні, автоматизова-
ні, комплексно-автоматизовані. 

СТРУКТУРА РЕСУРСІВ 
Із структурою виробничого процесу на кожному підпорядкова-

ному ієрархічному рівні тісно пов’язана структура ресурсів, яка ха-
рактеризується наступними параметрами: 

- технічними (технічні характеристики обладнання), 
k

Tiz ;  

- технологічними (технологічні режими), 
k

TXiz ; 

- функціонування (затрати ресурсів), 
k

Fiz ; 

Тоді ресурси, необхідні для здійснення і-ї функції на к-тому рі-

вні k

iz  дорівнюють: 

{ } { } { }k

Fi

k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU=  . 

Наприклад, на і-ому ієрархічному рівні (часткові виробничі про-

цеси) за технічні параметри 
1

Tiz  приймаються розміри цеху, кіль-

кість ліній і т.п.; за технологічні параметри 
1

TXiz  – спосіб виробниц-

тва (стендовий, агрегатно-потоковий, конвеєрний), ритм процесу і 

т.п.; параметром функціонування 
1

Fiz  є бригада. 

При організації виробничого процесу враховуються якісні та  
кількісні ознаки його частин і умови їх сумісності. 
СТРУКТУРА ЗАТРАТ ЧАСУ У ВИРОБНИЧОМУ ЦИКЛІ 
На організацію виробничих процесів суттєво впливає структура 

витрат часу у виробничому циклі. 
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Виробничий цикл – це інтервал часу від початку і до закінчен-

ня виробничого процесу виготовлення виробу. Виробничий цикл є 
нормативом при плануванні і регулюванні виробництва. Він вклю-

чає тривалість стадійних циклів і тривалість перерв (рис.4.3). 

 

Рис.4.3. Структура затрат часу у виробничому циклі 
 

Міжопераційні перерви виникають при передачі і обробці ви-

робів по робочих місцях партіями, із-за чого кожен виріб пролежує 
в чеканні обробки всієї партії. Також перерви чекання мають місце 
при диспропорціях у продуктивності суміжних операцій. Прикла-
дом такої перерви може бути перерва між укладанням першого і 
другого шару бетону для введення пуансонів при бетонуванні бага-
топорожнинної плити перекриття. 

Міжциклові перерви виникають при переході з однієї стадії об-

робки на іншу і відображують час, необхідний для утворення від-

повідних комплектів, наприклад, накопичення форм з виробами в 

ямних камерах для тепловологісної обробки. 

Режимні перерви визначаються режимом роботи підприємства, 
цехів, ділянок і включають обідні перерви, міжзмінні перерви, неро-

бочі зміни, неробочі дні.  
Стадійний цикл являє собою інтервал календарного часу від 

початку до кінця стадійного процесу, який повторюється. Частина 
допоміжних операцій (переміщення і контролю) може суміщатись з 
технологічними (рис.4.4). 
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О    п    е    р    а    ц    і    ї    
Г    р    а    ф    і    к    в    и    к    о    н    а    н    н   я  т    р    и    в    а    -    

л    і    с    т    ь    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    1    0    

1    .    У    с    т    а    н    о    в    к    а    ф    о    р    м    и    н    а    в    і    б    р    о    м    а    й    д    а    н    ч    и    к    

2    .    П    і    д    г    о    т    о    в    к    а    б    е    т    о    н    о    у    к    л    а    д    а    ч    а    

3    .    У    к    л    а    д    к    а    і    у    щ    і    л    ь    н    е    н    н    я    б    е    т    с    у    м    і    ш    і    

4    .    К    о    н    т    р    о    л    ь    у    щ    і    л    ь    н    е    н    н    я    б    е    т    .    с    у    м    і    ш    і    

5    .    З    н    я    т    т    я    ф    о    р    м    з    в    і    б    р    о    м    а    й    д    а    н    ч    и    к    а    

t    0    1    

t    0    2    

t    0    3    

t    0    4    

t    0    5    

Т    с    =    В     
Рис.4.4. Графік виконання операцій 
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Рис.4.5. Принципи організації виробничих процесів 
 

Тривалість стадійного циклу визначається сумою витрат часу 

на виконання несумісних операцій стадійного процесу: 

∑

=
=

m

i
oi

tсТ
1

. 

Для наведеного прикладу (рис.4.4): 

05040301 ttttTc +++= . 

Тривалості операцій it0  встановлюється за  нормами  трудо-

місткості 0H , які включають витрати часу на виконання  техноло-

гічних і допоміжних переходів,  обслуговування робочого місця, 
відпочинок, особисті потреби і ін.: 

Tc=8 
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oi

oi
i

P

H
t =0 , 

де oiP  – число людей, зайнятих на виконанні i -тої операції, чол. 

Тривалість циклу часткового процесу визначається числом і 
тривалістю циклів стадійних процесів, розміром передаточної партії 
(числа виробів, які одночасно передаються з однієї стадії процесу 

на іншу) і послідовністю обробки (видом руху) виробів (рис.4.6 - 

рис.4.9). 

 
Рис.4.6. Послідовний рух виробів 

 
 

Рис.4.7. Паралельний рух виробів 

 
 

Рис.4.8. Паралельно-послідовний рух виробів 
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Рис.4.9. Синхронний рух виробів 
 

Розрізняють послідовний, паралельний, послідовно-пара-

лельний і синхронний рухи виробів. 
При послідовному русі (рис.4.6) тривалість циклу дорівнює: 

∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

, 

де n  – число виробів у передаточній партії, шт; m  – число стадій-

них процесів, шт. 
ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ ЧАСТКОВОГО ПРОЦЕСУ 

Тривалість циклу виробничого процесу на технологічній лінії 
пропорційна передаточній партії і при значній величині n  виника-
ють великі перерви в обробці окремих виробів. 

Паралельний рух виготовляємих виробів характеризується 
тим, що перехід з попередньої стадії процесу обробки на наступну 

проходить негайно і вироби не пролежують в чеканні обробки. Так 

як тривалість суміжних стадійних циклів різна, виникають простої 
обладнання. Тривалість циклу при паралельному русі становить: 

max

1

)1( TnTТ
m

j

cjц ⋅−+= ∑
=

, 

де maxT  – час виконання найбільш тривалого стадійного циклу. 

Паралельно-послідовний рух передбачає неперервну обробку 

всієї партії виробів на кожній стадії і поштучну передачу виробів 

(рис.4.8). При такій організації процесу також не досягається повної 
неперервності виробництва. Тривалість циклу при паралельно-

послідовному русі: 

)(2/)1(
2

11

1

m

m

j

cjcjc

m

j

cjц TTTTnTТ +−+−+= ∑∑
=

−

=

, 
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де m  – кількість стадійних циклів, шт.; n  – кількість виробів у пе-
редаточній партії, шт.; 1cT  – тривалість першої стадії; cjT  – трива-

лість j -тої стадії; 1−cjT  – тривалість стадії, попередньої j -тій; mT  – 

тривалість останньої стадії. 
Для синхронного руху характерне те, що досягається повна не- 

перервність руху виробів і роботи обладнання в процесах з однако-

вою або кратною тривалістю стадійних циклів (рис.4.9). Тривалість 
циклу при синхронному русі виробів: 

rnTТ
m

j

cjц )1(
1

−+= ∑
=

, 

де r  - ритм процесу, тобто період часу через який сходить з лінії 
готовий виріб, показник паралельності і ритмічності процесів. 

Співставляюючи графіки при різних видах руху виробів, можна 
зробити висновок, що при високому рівні синхронізації стадійних 

процесів (рівність або кратність тривалості стадійних циклів), мож-

на досягнути високого ступеня їх неперервності. Це забезпечує мі-
німальну тривалість виробничого циклу і підвищує ефективність 
виробництва. 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

Раціональна організація виробничих процесів ґрунтується на 
принципах пропорційності, ритмічності, паралельності, неперерв-

ності процесів (рис.4.5): 

а) пропорційність процесів – це  узгодженість (стадії кратні 
ритму)  всіх частин процесу за пропускною спроможністю, яка ха-
рактеризується тим, що за певний (однаковий) проміжок часу у всіх 

частинах процесу проходить обробку однакова кількість виробів 

(однакова продуктивність в одиницю часу всіх ланок виробництва). 
В період 5-6 (рис.4.5) на кожній стадії виконується обсяг робіт, не-
обхідний для виготовлення одного виробу. Порушення цього прин-

ципу призводить до диспропорцій, виникненню „вузьких місць”, 

зростання тривалості виробничого циклу; 

б) ритмічність процесів визначається виконанням рівних обся-

гів робіт за рівні інтервали часу і забезпечується постійністю і рів-

ністю затрат часу на виготовлення кожної одиниці продукції, тобто 

регулярною повторюваністю частин процесів через рівні проміжки 

часу. На рис.4.5 показано, що кожна стадія процесу повторюється 
через однакові інтервали часу. Ритмічність основних процесів за-
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безпечується при узгодженні з ритмом основного виробництва ор-

ганізації допоміжних і обслуговуючих процесів; 

в) паралельність процесів виражається в одночасному вико-

нанні всіх стадійних процесів над різними виробами і є наслідком 

пропорційної побудови і ритмічного повторення частин виробничих 

процесів. Паралельність може мати місце при виконанні суміжних 

операцій, при виконанні стадійних процесів, основних, допоміжних 

і обслуговуючих часткових процесів; 

г) неперервність процесів проявляється в неперервному русі 
(без простоїв обладнання і працюючих) кожної частини процесу і 
неперервному проходженні (без пролежування і чекання обробки) 

кожним виробом всіх стадій обробки. Принцип неперервності зна-
ходить прояв у ліквідації або зведенні до мінімуму всіх видів перерв 

у виробництві виробів: міжопераційних, міжстадійних, міжцехових. 

Розглянуті принципи організації виробничих процесів діють 
взаємозв’язано і повне їх дотримання дозволяє досягнути неперерв-

ного і рівномірного здійснення процесів і ефективного використан-

ня виробничих ресурсів. 

 

1.3. ПОКАЗНИКИ І ТИПИ СТРУКТУР СТАДІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ, ПОКАЗНИКИ СТАДІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Забезпечення випуску продукції в плановому об’ємі і в задані 

строки можливе при повторенні всіх стадій виробничого процесу з 
певною періодичністю. Інтервал часу, через який періодично здій-

снюється випуск виробів, називається тактом випуску продукції: 

,
N

B
R

p
=  

де pB  – розрахунковий фонд робочого часу в планованому періоді, 

год. (хв.); N – програма випуску продукції в планованому періоді, 
шт. 

Кількість виробів, яка випускається в одиницю часу, називаєть-

ся ритмом випуску продукції. Ритм випуску – величина обернена 
такту випуску: 

.
1

RB

N
R

p

==  

Такт випуску продукції,  виражаючи  вимоги  плану підприєм- 
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ства, зумовлює організацію виробничого процесу. Тривалість ста-
дійних циклів характеризує можливості окремих частин виробничо-

го процесу. Завдання проектування організації часткових процесів 

полягає в узгодженні вимог виробничої програми (замовник) з мож-

ливостями підприємства (виконавець). Умовою ефективної органі-
зації часткових процесів є рівність або кратність кожного стадій-

ного циклу такту випуску продукції: 

RТ cjсj α= , 

де cjα  – ціле число, яке виражає рівність ( 1=cjα ) або кратність 

( 1≥cjα ),  сjТ  такту випуску продукції. 

Показник кратності cjα  визначає, скільки робочих місць по-

винно паралельно працювати, щоб забезпечити плановий випуск 

продукції: 
[ ]RT cjсj /=α  . 

Квадратні дужки означають, що частка від ділення сjТ  на R  за-

округлюється до цілого числа в сторону збільшення. Однак досяг-
нути такої умови по всіх стадійних процесах практично не вдається. 

Тому в загальному вигляді зв’язок між сjТ  і R  виражається залеж-

ністю: 

RT cjcjcj ατ =+ , 

де cjτ  – тривалість перерви, викликаної несинхронністю стадійного 

циклу і такту випуску ( Rcj ≤≤τ0 ). 

Ступінь узгодженості стадійного циклу з тактом випуску харак-

теризується показниками пропорційності і ритмічності. 
Показник пропорційності стадійного процесу виражає рівність 

або кратність (пропорційність) стадійного циклу і такту випуску: 

RT cjcj /=β . 

При 0=cjτ   виконуються рівності RTcj =  або RT cjcj τ= ;  по-

казник пропорційності cjcj αβ = . При 0≥
cj

τ  показник пропорцій-

ності буде дробовим числом ( cjcj αβ < ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

Відповідність ритму стадійного процесу cjr  такту випуску R  

характеризується показником ритмічності стадійного процесу: 

Rr cjcjcj αγ /= . 

При 1=cjγ  стадійний процес є рівно-ритмічним ( 1=cjα ) або 

кратно-ритмічним ( 1≥cjα ). При 1≤cjα  стадійний процес різно-

ритмічний, тобто такт стадійного процесу не дорівнює і не є крат-
ним такту (ритму) випуску продукції. 

СТРУКТУРА СТАДІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

В залежності від співвідношення R , cT  і cr  стадійні процеси 

мають різну структуру (рис.4.10): 

пропорційну рівно-ритмічну або кратно-ритмічну, при якій 

забезпечується неперервна ( 0=cjτ ) і рівномірна робота у відповід-

ності з тактом випуску;  

непропорційну рівно-ритмічну або кратно-ритмічну, коли 

виникають перерви ( 0≥cjτ ), але такт стадійного процесу відпові-

дає такту випуску;  

непропорційну різноритмічну, яка відрізняється від непро-

порційної рівно-ритмічної і кратно-ритмічної тим, що перерви кон-

центруються пропорційно числу виробів в партії в одну велику пе-

рерву ( cjn τ⋅ ) і цим створюються більш сприятливі умови для заван-

таження працюючих; при цьому такт стадійного процесу відрізня-

ється від такту випуску. 

Стадійні процеси різної структури мають різну ступінь відпо-

відності принципам пропорційності, ритмічності і неперервності. 
 

1.4. ПОТОКОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 

ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ 

ПРОЦЕСІВ 
Сполучення видів руху стадійних процесів (послідовний, пара-

лельний, послідовно-паралельний, синхронний) із різними типами 

структур (пропорційна рівно-ритмічна, пропорційна кратно-ритміч-

на, непропорційна кратно-ритмічна, непропорційна різно-ритмічна) 
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Рис.4.10. Типи структур стадійних процесів. 
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визначає форми організації часткових процесів. Загальна класифіка-
ція форм організації виробничих процесів наведена на рис.4.11. 

Неперервно-потокова форма організації виробничих проце-
сів. Найбільш повно принципам організації виробничих процесів 

відповідають часткові процеси, які включають стадійні процеси 

тільки пропорційної рівно-ритмічної або (і) кратно-ритмічної струк-

тури із синхронним видом руху виробів. Така форма організації 
процесів називається неперервно-потоковою і забезпечує повне 
завантаження робочих місць і неперервне проходження виробів че-
рез усі стадії обробки (при поштучній передачі виробів, рис.4.12а). 

 

 

 

Рис. 4.11. Класифікація форм організації виробничих процесів 
 

Якщо чергуються поштучна обробка виробів з груповою (на-
приклад, на стадії теплової обробки в секції ямної камери збираєть-

ся декілька виробів), то вироби пролежують (витримуються) і вини-

кають міжциклові перерви (рис.4.12б), але перерв у виготовленні 
партії виробів немає. 
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а) поштучна передача виробів; 

 
б) чергування поштучної і групової передачі виробів; 

 
Рис.4.12. Неперервно-потокова форма організації виробничих 

процесів 
 

Перервно-потокова форма організації виробничих процесів. 
Однак, повна технологічна синхронізація стадійних виробничих 

процесів ( 0=cjτ  для всіх j )  не завжди здійснима, внаслідок різної 

трудомісткості стадійних процесів, неоднакової  (непропорційної) 
продуктивності технологічного обладнання, особливостей техноло-

гічних методів та інших причин.  

При неповній технологічній синхронізації ( 0≥cjτ ) виникають 

перерви у виконанні стадійних виробничих процесів. Це має місце, 
коли в склад часткового процесу входить один або декілька стадій-

них процесів з непропорційною рівно-ритмічною і (або) кратно-рит-
мічною структурою. 

Така форма організації процесів називається перервно-потоко-

вою (рис.4.13). Зберігаючи частину переваг неперервно-потокової 
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форми (ритмічність, паралельність), вона відрізняється перервністю 

стадійних процесів. 

Для досягнення організаційної синхронізації стадійних проце-
сів – повного завантаження робітників, вони закріплюються за су-

міжними робочими місцями (суміжними стадійними процесами). 

Це можливо, якщо перерви у виконанні стадійних циклів cjτ , не 

менші, ніж тривалості суміжних стадійних циклів 0=cjT .  

На рис.4.13 показаний приклад, коли: 

321 ccc TT +=τ ; 312 ccc TT +=τ ; 213 ccc TT +=τ . 

 
 

Рис.4.13. Перервно-потокова форма організації стадійного  

процесу 
 

Прямотокова форма організації виробничих процесів. Повне 
завантаження робітників (організаційна синхронізація) при перер-

вно-потоковій формі організації процесів не завжди можливе, так як 

перерви у виконанні стадійних процесів можуть бути недостатніми 

для виконання суміжних стадійних процесів ( 1-cjT<cjτ ). В такій си-

б) чергування поштучної і групової передачі виробів; 
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туації використання стадійних процесів непропорційної різно-рит-
мічної структури дозволяє короткі перерви сконцентрувати до три-

валості cjnτ  достатньої для виконання закінченого обсягу робіт в 

інших часткових процесах.  

Така форма організації часткових процесів називаються прямо-

токовою (рис.4.14) і відрізняється неперервністю виконання стадій-

них процесів в період обробки партії виробів ( n ) і різними тактами 

стадійних процесів, відмінними від такту випуску. 

                   а) поштучна передача виробів 

 
 

Рис. 4.14. Прямотокова форма організації виробничого процесу  

 

Таким чином, потокові форми організації процесів характеризу-

ються певним видом руху виробів. 

При неперервно-потоковій формі має місце синхронний рух ви-

робів, при перервно-потоковій – паралельний, при прямотоковій – 

паралельно-послідовний. Послідовний рух виробів застосовується 

при непотоковій організації процесів, як правило, в одиничному ви-

робництві. 

б) чергування поштучної і групової передачі виробів; 
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Із-за складності технологічної синхронізації стадійних процесів 

у стендовому виробництві більш доцільна прямотокова, а в агре-
гатному – перервно-потокова форма організації стадійних процесів. 

Конвеєрний спосіб найбільш ефективний при неперервно-

потоковій формі організації виробничих процесів. 

Технологічні лінії, на яких процес виробництва здійснюється за 
однією із форм потокової організації, називаються потоковими і 
вони найбільш повно відповідають принципам раціональної органі-
зації виробництва. 

 

1.5. ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА І 
ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО 

КОМПЛЕКСУ 
 

ЕЛЕМЕНТИ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ 

Під виробничою структурою розуміють склад цехів і служб 

підприємства, а також зв’язки між ними. Виробнича структура є 
складовою частиною загальної структури підприємства (рис.4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.15. Загальна структура підприємства 
 

Елементарною одиницею структури підприємства, де розміщені 
виконавці робіт, обладнання і предмети праці, є робоче місце. Вза-
ємозв’язані робочі місця об’єднуються у виробничі ділянки і тех-

нологічні лінії. На виробничій ділянці виконується частина ви-

робничого процесу. 
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Робочі місця, з’єднані між собою транспортними засобами, 

утворюють технологічну лінію. У виробництві залізобетонних ви-

робів застосовуються різні типи технологічних ліній: 

– при конвеєрному способі технологічні лінії характеризуються 
пульсуючим або неперервним рухом виробів з єдиним ритмом для 

всіх форм-вагонеток; пропарювання виконується в камерах непере-
рвної дії (тунельні, шахтні і ін.); 

– при агрегатному способі технологічні лінії характеризуються 
пульсуючим рухом виробів; для транспортування використовують-

ся крани, рольганги, операційні конвеєри; теплова обробка здійсню-

ється в ямних камерах періодичної дії; 
– при стендовому способі виробництва під час процесу вироби 

не переміщуються; теплова обробка здійснюється на місці форму-

вання.  

Сукупність взаємозв’язаних виробничих ділянок і ліній утворю-

ють цех - підрозділ підприємства, на якому виготовляються напів-

фабрикати або готова продукція.  

У відповідності з поділом виробничих процесів на основні, до-

поміжні і обслуговуючі, на підприємствах виділяють підрозділи 

основного виробництва, виробничої інфраструктури, а також соціа-
льної інфраструктури. 

До підрозділів основного виробництва відносяться цехи, в 

яких здійснюються основні виробничі процеси у відповідності з 
профілем і програмою заводу: бетонозмішувальні, арматурні, фор-

мувальні і т.ін.  

Підрозділи виробничої інфраструктури включають допоміжні 
і обслуговуючі цехи і господарства. До допоміжних відносяться ре-
монтно-механічні, електроремонтні, енергетичні; до обслуговуючих 

– транспортні, сировинні. На підприємствах можуть створюватись 
також побічні цехи, призначені для переробки відходів виробницт-
ва. 

Підрозділи соціальної інфраструктури забезпечують соціаль-

не обслуговування робітників (охорона праці, техніка безпеки, ме-
дичне обслуговування, організація відпочинку, спорту і т.ін.). 

Таким чином, підрозділи основного виробництва і виробничої 
інфраструктури утворюють виробничу структуру підприємства, а 
разом з підрозділами соціальної інфраструктури – загальну струк-

туру підприємства. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИРОБНИЧУ  

СТРУКТУРУ ПІДПРИЄМСТВА 
Виробнича структура підприємства залежить від таких основ-

них факторів: конструктивно-технологічних особливостей продук-

ції; об’єму виробництва; спеціалізації виробництва; типу виробниц-

тва; рівня механізації і автоматизації (рис.4.16). 

 
 

Рис.4.16. Схема виробничої структури заводу залізобетонних 
конструкцій 
 

Конструктивно-технологічні особливості багато в чому ви-

значають склад і характер виробничих процесів, що, в свою чергу, 

зумовлює склад цехів і ділянок. Наприклад, на заводах залізобетон-

них виробів домобудівних комбінатів поряд з формувальними, бе-
тонозмішувальними і арматурними цехами створюються ділянки 

розкрою лінолеуму, скла, шпалер, комплектації сантехнічних вуз-
лів, які об’єднуються в цех комплектації домобудівного комбінату. 

Суттєве значення має складність виробів і технологій. 
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Об’єм виробництва суттєво впливає на диференціацію вироб-

ничої структури. Чим більший об’єм продукції, тим більші цехи і 
тим вужча їх спеціалізація. Наприклад, створення декількох форму-

вальних цехів з вузькою спеціалізацією (цех стінових панелей, цех 

плит перекриття, цех сантехнічних кабін і т.п.). 

Від спеціалізації виробництва залежить виробнича структура  
підприємства. Розрізняють функціональну і цільову спеціалізації 
виробництва. 

Функціональна спеціалізація знаходить відображення в техно-

логічній, а цільова – в предметній і подетальній формах спеціаліза-
ції.  

При технологічній формі підрозділи спеціалізуються на вико-

нанні однорідних технологічних процесів, а цехи створюються за 
принципом спільності основного технологічного обладнання. 

При предметний формі підрозділи спеціалізуються на виготов-

ленні одного виробу або групи виробів. Подетальна форма перед-

бачає спеціалізацію цехів і ділянок на виготовленні групи деталей 

одного або декількох виробів. Функціональна (технологічна форма) 
спеціалізація створює складнощі в здійсненні комплексної механі-
зації і автоматизації, а цільова (предметна і подетальна форми) – 

навпаки. 

На виробничу структуру підприємства суттєво впливає тип ви-

робництва: 
- одиничне, яке характеризується малим об’ємом випуску одна-

кових виробів, повторне виготовлення яких не передбачається; 
- серійне характеризується виготовленням виробів партіями, які 

періодично повторюються; 

- масове характеризується вузькою номенклатурою і великим 

об’ємом випуску виробів, які виготовляються неперервно протягом 

тривалого часу. 

На підприємствах масового виробництва підрозділи мають пре-
дметну і подетальну спеціалізацію. Для підприємств серійного ви-

робництва характерна змішана (предметно-технологічна) спеці-
алізація, для підприємств одиничного виробництва – технологічна. 

Рівень механізації і автоматизації також впливає на структуру 

підприємства. Застосування комплексно-механізованих і автомати-

зованих систем машин і ліній зумовлює створення предметно-спе-

ціалізованих підрозділів. 
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ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР 
Розрізняють підприємства з цеховою, безцеховою і корпусною 

виробничими структурами, комбінати і об’єднання підприємств.  

При цеховій структурі основним виробничим підрозділом є 
цех, при безцеховій (на невеликих підприємствах) – виробнича ді-
лянка. На великих підприємствах (декілька однорідних цехів)  ос-
новним виробничим підрозділом є корпус, а виробнича структура 
називається корпусною.  

На комбінатах здійснюється багатостадійний процес виробниц-

тва: виготовлення залізобетонних конструкцій і збирання із них бу-

дівель, в результаті якого отримується закінчена частина готового 

продукту (конструкція, будівля). В залежності від характеру органі-
зацій, які входять в об’єднання підприємств, останні можуть бути 

виробничими (тільки промислові підприємства) і науково-виробни-

чими (підприємства науково-дослідні і проектні установи).  

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО  

КОМПЛЕКСУ 

Склад об’єктів і зв’язків (потоків) виробничого комплексу. 
Сукупність виробничих об’єктів і комунікацій (виробничих пото-

ків), які їх з’єднують, утворюють виробничий комплекс підпри-

ємства (рис.4.17).  

На заводах залізобетонних виробів в склад виробничих об’єк-

тів входять: 
- об’єкти виробничої зони (будівлі і споруди основного виробниц-

тва): формувальний, бетонозмішувальний, арматурний цехи і ін.; 

- об’єкти господарчої зони (будівлі і споруди виробничої інфра-
структури): допоміжні (ремонтно-механічний, паросиловий), обслу-

говуючі (транспортний, сировинний ), побічні (переробка відходів) 

цехи ; 

- об’єкти передзаводської зони (будівлі і споруди соціальної ін-

фраструктури): заводоуправління, побутові приміщення, їдальня, 
медпункт і ін. 

Всі названі об’єкти зв’язані між собою в єдиний комплекс  ви-

робничими потоками: а) фізичними, які визначають матеріальні і 
енергетичні зв’язки; б) інформаційними, які включають потоки 

сигналів і документів; в) людськими.  

Для прикладу на рис.4.18 показана схема фізичних зв’язків між 

виробничими об’єктами заводу залізобетонних виробів. 
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Рис.4.17. Структура виробничого процесу 

 

 

Рис.4.18. Схема фізичних зв’язків між виробничими об’єктами 

заводу залізобетонних виробів 
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ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЧИХ ПОТОКІВ  

ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ 
 

Виробничі потоки характеризують наступні параметри 

(рис.4.19): 

а) інтенсивність потоку )(tPij – кількість продукту, яка постав-

ляється каналом із об’єкта i  на об’єкт j  в одиницю часу; 

б)протяжність каналу ijL – довжина каналу між об’єктами i , j ; 

в) пропускна спроможність каналу ijC  – кількість продукту, 

яку може пропустити канал із об’єкта i  на об’єкт j ; 

г) пропускна спроможність об’єкту jiCC  – кількість продук-

ту, яку може відправити (прийняти) об’єкт ( i , j ); 

д) інтенсивність об’єкту )(tPi , )(tPj  – кількість продукту, 

яка поставляється (приймається) об’єктом ( i , j ) в одиницю часу. 

Зв’язки між об’єктами повинні задовольняти певним умовам: 

– інтенсивність потоку, в момент часу t  повинна відповідати 

пропускній спроможності каналу в цей момент: 

ijij CtP ≤)( , 

де ijC  – пропускна спроможність каналу i , j ; 

– сумарний потік, який виходить із об’єкта і, не повинен пере-
вищувати його пропускної спроможності: 

∑ ≤ ii CtP )( , 

– пропускні спроможності зв’язаних між собою об’єктів повин-

ні задовольняти співвідношення : 

j
С

і
С ≥ ; 

∑≤ jі СС . 

На рис.4.19 наведений приклад визначення співвідношень між 

параметрами. Інтенсивність, з якою працює завод (продуктивність), 

не повинна перевищити пропускну спроможність технологічних 
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Рис.4.19. Параметри виробничих потоків 
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ліній 1 і 2 відповідно: 

2,12,1 )( CtP ≤ ;  3,13,1 )( CtP ≤ . 

Сумарна інтенсивність, з якою повинен працювати завод, не по-

винна перевищити його пропускної спроможності (можливості): 

13,12,1 )()( CtPtP ≤+ . 

Пропускна спроможність заводу (його можливості) повинна за-
довольнити пропускну спроможність кожної лінії (їх потребу) і су-

марну пропускну спроможність: 

21 СС ≥ ; 31 СС ≥ ; 321 ССС += . 

ЗАВДАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ 

На основі аналізу виробничих потоків виконується просторова 
організація виробничого комплексу підприємства, яка оформлюєть-

ся у вигляді генерального плану.  

Генеральний план підприємства відображує просторове роз-
міщення з урахуванням рельєфу місцевості будівель, споруд, транс-
портних і інженерно-технічних комунікацій на виділеній  для  під-

приємства території.  
При проектуванні генерального плану підприємства необхідно 

виконувати такі вимоги: 1) будівлі і споруди розміщувати у відпо-

відності з їх виробничим призначенням у межах визначених зон; 2) 

виробничі об’єкти, які виділяють пил, газ, дим розміщувати з враху- 

ванням напрямку пануючих вітрів; 3) будівлі і споруди розміщувати 

таким чином, щоб проїзди, які їх зв’язують, були прямолінійними і 
перетинались під прямими кутами; 4) склади заповнювачів, цемен-

ту, арматури і готової продукції необхідно розміщувати вздовж 

транспортних шляхів і на мінімально можливій відстані від спряже-
них цехів;  5) арматурні цехи необхідно блокувати з головним ви-

робничим корпусом для зменшення довжини транспортування; 6) 

об’єкти енергетичного обслуговування (трансформаторні, компре-
сорні, котельні установки) повинні бути максимально наближені до 

основних споживачів енергії. 
Вибір і оцінка прийнятого варіанту генерального плану підпри-

ємства ґрунтується на техніко-економічних показниках, серед 

яких  основними  є:  коефіцієнт  забудови – відношення  площі, 
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зайнятої будівлями і спорудами, до загальної території підприєм-

ства (приблизно 40...60%); коефіцієнт використання території – 

відношення площі зайнятої будівлями, спорудами, відкритими 

складами, залізничними і автомобільними дорогами і тротуарами, 

до загальної території (приблизно 70…75%); коефіцієнт озеленен-

ня – відношення площі зелених насаджень до загальної площі тери-

торії (приблизно 15…20 %). 

 

1.6. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ 

ПРОЦЕСІВ. ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЧАСТКОВОГО ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУВАННЯ  

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 
Проектування виробничих процесів розглядається як моделю-

вання процесу виробництва, а сам проект – як модель здійснення 
процесу. Виробничий процес, як процес перетворення вихідних ма-
теріалів на продукцію, є системним об’єктом, а його проектування  

здійснюється у відповідності до методології проектування систем-

них об’єктів. 

Основні випадки проектування виробничих процесів: про-

ектування нового підприємства, реконструкція, технічне переос-
нащення або модернізація устаткування на діючому підприємстві, 
проектування типових виробничих систем (підприємств, ліній, агре-
гатів і т.ін.).  

У кожному з названих випадків можливі такі задачі проектуван-

ня виробничих процесів: 

- вибір процесів для конструктивно однотипної та технологічно од-

норідної продукції з тих, що є типовими; 

- проектування індивідуальних процесів на основі типових рішень; 
- проектування індивідуальних процесів на основі принципово но-

вих рішень. 
Мета проектування виробничих процесів – визначення техно-

логічних, технічних і організаційно-економічних умов випуску про-

дукції при оптимальному використанні всіх видів ресурсів. Підви-

щення рівня механізації і автоматизації виробництва, спрямоване на 
зниження трудомісткості й поліпшення умов праці, підвищує зна-

чення організації виробничих процесів, покликаних забезпечити 
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взаємодію машин при найповнішому їх використанні та оптималь-

ний взаємозв’язок машинних, машинно-ручних процесів при зве-

денні до мінімуму витрат робочого часу.  

Задачі проектування виробничих процесів на будь-якому систе-
мному рівні (на 0-му – виробничого процесу вцілому; 1-му – част-
кових процесів; 2-му – стадійних процесів; 3-му – виробничих опе-
рацій; 4-му – переходів; 5-му – дій ) зводяться до встановлення 
структур процесів і ресурсів. Залежно від авансованих затрат часу 

задачі проектування виробничих процесів поділяють на два типи. 

У разі відсутності обмежень на ресурси вишукується таке рі-
шення, яке забезпечує найменші затрати: 

min
1

→∑
=

n

i

k
iZ . 

У разі виділених (обмежених) ресурсів iZ  вишукується таке рі-
шення, щоб затрати не перевищили їх: 

i

n

i

k

i ZZ ≤∑
= 1

. 

Проектування процесів здійснюється в чотири етапи. На пер-

шому етапі аналізуються можливі способи виготовлення виробів 

заданої номенклатури. Один або кілька способів виробництва для 
подальшого розгляду вибирають, виходячи з технологічних, еконо-

мічних і кон’юнктурних міркувань. На другому етапі проектування 

виробничих процесів розробляються варіанти технічних рішень, що 

забезпечують одержання продукції з необхідними технічними хара-
ктерис-тиками. На третьому етапі на основі техніко-економічних 

розрахунків виконується аналіз усіх розглядуваних на другому етапі 
технічних рішень, які дозволяють одержувати продукцію потрібної 
якості. На четвертому етапі проектування здійснюється авторський 

нагляд проектною організацією за відповідністю об’єкта, що буду-

ється, за-проектованому. 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУ-

ВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 
Виробничий процес тим ефективніший, чим раціональніше ви-

користовуються ресурси. Об’єм, структура, технічний рівень і 
якість ресурсів утворюють виробничий потенціал. Фактичне спо-

живання ресурсів визначає витрати. Від величини і характеру виді-
лених ресурсів залежить вибір того чи іншого рішення. Один з по-
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казників ефективності рішення – витрати, приведені до одиниці 
продукції. У загальному випадку витрати на здійснення процесу 

включають необхідні (корисні) та зайві. За інших однакових умов 

підвищення ефективності прийнятого рішення можливе за рахунок 

видалення зайвих витрат, які виникають частіше за все за такими 

причинами: 
- процес розглядається ізольовано від системи, до якої він входить; 

- увагу фіксовано на першому (і звичайно єдиному) варіанті рішен-

ня, як правило, найвідомішому; 

- недостатньо уваги приділяється вартості використовуваних у про-

цесі ресурсів; 

- переважає предметний (матеріально-речовинний) підхід до проце-
су над функціональним. 

Для усунення цих недоліків необхідно застосувати таке: 
- системний розгляд процесу з урахуванням суттєвих внутрішніх і 
зовнішніх зв’язків процесу як системи в цілому, так і його складо-

вих; 

- функціональний підхід до процесу та його компонентів, у відпові-
дності до яких виділяється, насамперед, не конкретна форма, а ком-

плекс функцій, який він повинен виконати;  

- ієрархічну послідовність аналізу від вищого до нижчого системно-

го рівня, починаючи з рівня, на якому процес є підсистемою; 

- колективний творчий пошук рішень з використанням усіх відомих 

досягнень науки і техніки: 

- орієнтацію на вартісну оцінку функцій, що здійснюються проце-
сом. 

Основними процедурами функціонально-вартісного підходу 

до проектування виробничих процесів є: побудова структурної мо-

делі процесу, виявлення та аналіз функцій процесу, побудова функ-

ціонально-вартісної моделі процесу, вибір оптимального варіанту. 

Розглянемо особливості виконання названих процедур на прик-

ладі задачі вибору оптимального варіанту схеми виробничого про-

цесу. Схема виробничого процесу відображує принципове рішен-

ня щодо перетворення виробничих ресурсів на продукцію певного 

призначення. Схема процесу встановлює склад, взаємозв’язок, ме-

тоди та засоби виконання частин процесу і служить основою для 
розробки детального рішення. Оптимальною є така схема, яка за-
безпечує найбільшу ефективність, яку характеризує доцільність ви-
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користання виробничих ресурсів. Виходячи з предметно-

технологічного змісту, виробничий процес включає певний набір 

часткових і стадійних процесів, що складаються із відповідних тех-

нологічних, транспортних і контрольних операцій. Технологічно 

допустимі і реалізуємі варіанти виконання виробничих операцій 

визначають множину можливих рішень, з якої необхідно вибрати 

оптимальне.  
Структурна модель виробничого процесу може бути предста-

влена у вигляді графу. На рис.4.20 зображена модель виробничого 

процесу на трьох системних рівнях (рівнях стадійних процесів, ста-
дійних операцій і графіка виробничих процесів).  

Розглядається частковий процес, що складається з чотирьох 

стадійних процесів (рис.4.20а). Перший стадійний процес включає 
три операції, що виконуються паралельно, другий – три послідовні 
операції, третій і четвертий складаються з паралельно-послідовно 

виконуваних операцій. Кожній операції відповідає певна функція 
процесу та ресурси, необхідні для здійснення цієї функції. Точне 
виявлення функцій дозволяє вишукати нові, раніше не використо-

вувані можливості у проектуванні виробничих процесів. 

 

 
Рис.4.20а. Графік виробничого процесу на рівні стадійних про-

цесів 

 

 
Рис.4.20б. Графік виробничого процесу на рівні виконання ста-

дійних операцій 
 

Якщо кожній дузі графу приписати певну функцію (рис.4.20), то 

одержимо функціональну модель процесу. 
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З допомогою морфологічного аналізу виявляються максимально 

можливе число реалізацій кожної функції і будується графік варіа- 

 
 

Рис.4.20в. Графік виробничого процесу 

 
нтів реалізації виробничого процесу (рис.4.20в). На цьому графі 
показані технологічно допустимі й технологічно здійсненні реаліза-
ції виробничих операцій. Так, операція з переведення предмета 
праці із стану 0.0 у стан 1.1 вибір здійснюється на основі традицій-

них техніко-економічних показників (наприклад, за приведеними 

витратами) може бути виконана у трьох варіантах: 0.0.0-1.1.1, 0.0.0-

1.1.2, 0.0.0-1.1.3. Аналогічно показано варіанти ви-конання усіх ви-

робничих операцій. 

Кожному варіанту реалізації функцій відповідають функціо-

нально-необхідні витрати. Якщо кожній дузі графу приписати від-

повідні функціонально-необхідні витрати, то одержимо функці-
онально-вартісну модель виробничого процесу. 

Із множини допустимих варіантів реалізації виробничого проце-
су вишукуємо оптимальний, який має мінімальні загальні функціо-

нально-необхідні витрати і (або) задовольняє обмеженням по виді-
лених ресурсах (матеріальних, енергетичних, трудових і основних 

фондах). На рис.4.20в вишукується шлях графу з мінімальними ви-
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тратами ресурсів, який і визначає оптимальну схему вироб-ничого 

процесу.  

 

ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАСТКОВОГО  

ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

Транспортно-технологічна схема процесу. Проектування ор-

ганізації часткового виробничого процесу включає в себе розробку 

транспортно-технологічної схеми процесу, або прив’язку типової 
схеми, проектування операційних нормалей, розрахунок виробничо-

го процесу, оцінку ефективності запроектованого процесу. 

Мета розробки транспортно-технологічної схеми процесу ви-

робництва – проектування принципового розв’язку процесу. Вихо-

дячи із конструктивно-технологічних особливостей продукції, зада-
ного об’єму її виробництва і техніко-економічних характеристик 

існуючих типів ліній, встановлюють операційну структуру процесу 

(зміст, склад і послідовність операцій), проектують основні техно-

логічні методи і режими обробки, типи машин, механізмів і присто-

сувань. Частіше за основу проекту приймають вже існуючі (типові) 
розв’язки, які при проектуванні коректуються з урахуванням досяг-
нень науки, передового досвіду, місцевих умов. 

На рис.4.21 наведений приклад транспортно-технологічної схе-
ми процесу виготовлення залізобетонного виробу агрегатно-пото-

ковим способом. За допомогою спеціальних символів на схемі виді-
лені окремі операції з врахуванням їх функціонального призначен-

ня. Вертикальні лінії, які з’єднують символи, показують напрямок 

основних потоків, горизонтальні - поставки матеріалів і напівфаб-

рикатів. 

Позначення операцій наступне:  
1.1 - виймання виробу з форми;  

1.2 - чистка і змащування форми;  

2.1 - установка форми на пост aрмування;  

2.2 - укладання стержнів в установку для електронагрівання;  
2.3 - нагрівання стержнів;  

2.4 - укладання стержнів в упори форм;  

3.1 - установка форми на вібромайданчик;  

3.2 - завантаження бетонної суміші в бункер бетоноукладача;  
3.3 - укладання першого шару бетонної суміші;  
3.4 - введення порожниноутворювачів;  
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Рис.4.21. Транспорно-технологічна схема агегатно-потокового 

процесу виробництва залізобетонних виробів 
 

3.5 - укладання арматурних сіток;  

3.6 - укладання другого шару бетонної суміші;  
3.7 - ущільнення бетонної суміші;  
3.8 - виведення порожниноутворювачів;  

3.9 - обробка поверхні свіжезаформованого виробу;  

3.10 - очистка форми;  

3.11 - знімання форми з вібромайданчика;  
4.1 - установка форми в камеру тепловологісної обробки;  
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4.2 - закривання камери кришкою;  

4.3 - теплова обробка виробу;  

4.4 - піднімання кришки камери;  

4.5 - виймання форми з камери;  

5.1 - контроль і маркування виробу;  

5.2 - опорядження виробу;  

5.3 - встановлення виробу на візок;  

5.4 - охолодження виробу. 

 

Вибір обладнання визначається можливістю виконання техніч-

них вимог до виготовлення виробів. Якщо таким вимогам задоволь-

няють декілька типів машин, то розглядають їх вантажопідйом-

ність, масу, вартість обробки і експлуатаційні витрати, рівень меха-
нізації і автоматизації процесів.  

Проектування виробничих операцій (операційні нормалі). 
Операційні нормалі розробляють на всі операції технологічного 

процесу з урахуванням результатів його аналізу в такому складі: 
1) схема організації робочого місця враховує: розміщення ос-

новного і допоміжного обладнання; робітників; транспортних і 
складських зон; схему руху робітників при виконанні операцій;  

2) технічні умови виконання операції конкретизують (стосовно 

до певного типу виробу) вимоги загальних технічних умов на виго-

товлення і прийомку виробів, відображаючи прийняті технологічні 
режими обробки; 

3) умови безпеки праці повинні забезпечувати безпечну працю 

на основі діючих нормативів з техніки безпеки і виробничої саніта-
рії на підприємствах; 

4) дані про зміст і послідовність виконання операцій, склад 

виконавців по кожному елементу операції;  
5) нормативи трудомісткісткості на виконання кожної опера-

ції і тип обладнання, інструменту і пристосувань для її виконан-

ня відображуються в операційній нормалі з урахуванням результа-

тів аналізу технологічних процесів на діючих лініях; 

6) характеристика операційного контролю включає: відомос-
ті про об’єкт, зміст, періодичність і технічні засоби контролю; сту-

пінь відповідальності бригадира, змінного майстра, представників 

лабораторії за своєчасність і якість контролю. 
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Розрахунок виробничого процесу направлений на встанов-

лення оптимального взаємозв’язку між основними елементами про-

цесу – робітниками, машинами і предметами праці. Основними роз-
рахунковими величинами є тривалості стадійних і виробничих цик-

лів, для вишукування яких будуються поопераційні графіки. При 

проектуванні виробничих процесів можуть виникати такі задачі:  
1) запроектувати процес, який забезпечує випуск продукції за-

даного об’єму при мінімальних витратах виробничих ресурсів (ре-
сурси необмежені); 2) запроектувати процес, який дозволяє при за-

даних виробничих ресурсах (ресурси обмежені) отримати максима-
льно можливий випуск продукції. 

В задачах першого типу основна увага приділяється досягнен-

ню технологічної синхронізації стадійних процесів з метою зве-
дення тривалості перерв cjτ  до нуля і досягнення рівності або крат-

ності cjT  (стадійних циклів) з тактом випуску продукції R .  

Технологічна синхронізація стадійних процесів здійснюється 
такими основними способами: 1) - включенням окремих операцій в 

склад суміжних стадійних процесів; 2) - об’єднанням декількох ста-
дійних процесів в один; 3) - зміною технологічного оснащення пос-
тів; 4) - зміною числа робітників.  

Якщо досягнути технологічної синхронізації стадійного процесу 

не вдається або завантаження робітників в стадійному процесі низь-

ке, виконується його організаційна синхронізація. Організаційна 
синхронізація вважається досягнутою, якщо робітники всіх профе-
сій і розрядів мають повне завантаження в стадійному процесі і 
впродовж робочої зміни: 

rt ijcij /=η ; 

∑

=
=

m

i
ij

t
зм

T
зmj

1

/1η , 

де cijη  – завантаження робітників j -тої професії в i -тому стадій-

ному процесі; r  – ритм процесу; зmjη  – завантаження робітників j -

тої професії впродовж зміни ( 1≤зmjη ); m  – число i -тих стадійних 

процесів впродовж робочої зміни; змT  – змінний фонд робочого ча-

су.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

Для прикладу наведений оптимізований графік стадійного про-

цесу (рис.4.22): операції 01, 03 і 05 зсунуті вправо на один інтервал 

часу, що зменшило 
maxP  до 4 чоловік і відповідно знизило витрати 

праці. 
В задачах другого типу, коли ресурси обмежені, вишукується 

мінімальна тривалість стадійного циклу, при якій необхідність в 

ресурсах не перевищить кількості наявних ресурсів. При участі в 

процесі декількох машин, робочі зони яких розміщені в одній пло-

щині, необхідно забезпечити їх чітку взаємодію у часі і просторі. 
Для цього застовується графо-аналітичний метод, який грунтується 

на побудові циклограми 

 
Рис.4.22. Оптимізація стадійного процесу 

 

роботи машин, яка відображує послідовність і взаємозв’язок меха-
нізованих і ручних операцій у часі і просторі. 

Узагальнюючу характеристику виробничого процесу дає графік 

роботи лінії. Він показує календарний час виконання стадій кожно-

го виробу, час вимушених стадійних і міжциклових перерв, трива-
лість циклу виготовлення виробів. 

Ефективність запроектованого процесу оцінюється рядом пара-

метрів, які впливають на основні техніко-економічні показники: це 
тривалість виробничого циклу; показник неперервності виробничо-

го циклу; показник завантаження робітників; показник зайнятості 
машин; питомі витрати праці; ступінь охоплення робітників механі-
зованою працею; ступінь механізації праці і ін. 
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1.7. ЗАДАЧІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО- 

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТНОЇ СЛУЖБИ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
Технічне обслуговування є частиною загального виробничого 

процесу і включає в себе підтримання в робочому стані обладнання, 
живлення агрегатів енергією, своєчасне забезпечення робочих місць 
предметами праці, створення інших умов для безперебійного ходу  

виробництва (рис.4.23). 

При цьому об’єкти обслуговування виробництва можна об’єд-

нати в три групи: обслуговування засобів праці, обслуговування 

предметів праці, обслуговування робітничого персоналу. 

1) Обслуговування засобів праці - направлене на забезпечення 
безперервності технологічних процесів і підтримання засобів праці 
в робочому стані, включає:  
- підтримання в робочому стані обладнання, механізмів, апаратури 

 (текучий ремонт, наладка, огляд, перевірка, чистка, змазка і т. п.);  

- виготовлення і підтримання в робочому стані технологічного осна-
щення (інструмент, пристосування, форми); 

- підтримання в робочому стані будівель і споруд (ремонт, приби-

рання, дороги); 

- енергопостачання (електроенергія, газ, повітря, вода,); 
- підсобно-технічні роботи з приготування хімічних розчинів (доба-
вок, фарб, емульсій); 

- підготовку і вдосконалення майбутнього виробництва в механіза-
ції і автоматизації виробництва, експериментальні роботи і до-

слідження, контрольна перевірка наладки технологічного облад-

нання, виготовлення пробної партії виробів. 

2) Обслуговування предметів праці включає: 
- прийомку, зберігання і видачу матеріальних цінностей (сировина, 
матеріали, напівфабрикати, інструмент, прилади, готові вироби); 

- транспортні і вантажно–розвантажувальні роботи, в т. ч. всі опе-
рації по переміщенню сировини, матеріалів, напівфабрикатів і про-

дукції; 
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Рис.4.23. Об’єкти, принципи і регламентація технічного обслу-

говування підприємства. 
 

- контроль якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів продукції, 
проведенні випробувань і аналіз результатів. 

3) Обслуговування робітничого персоналу: 
- забезпечення біологічних потреб працюючих; 

- забезпечення соціально–культурних потреб робітників; 

- забезпечення побутових потреб. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

В основу організації процесів обслуговування виробництва за-
кладені слідуючи принципи: 

- гнучкість, яка передбачає оперативність обслуговування; 

- функціональність, яка виключає дублювання і забезпечує спе-

ціалізацію обслуговування; 

- комплексність, яка передбачає виконання всіх необхідних ви-

дів обслуговування; 
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- плановість, яка ґрунтується на узгодженні обслуговування з 
основним виробництвом; 

- упередженість, яка виражається у виконанні робіт по обслуго-

вуванню з метою профілактики на зміну добу і т. д. 

- надійність, яка базується на високій якості робіт по обслугову-

ванню і відповідальності підрозділів. 

За способом організації розрізняють такі системи обслуговуван-

ня: 

- централізована, яка передбачає виконання робіт із обслугову-

вання спеціалізованими самостійними підрозділами підприємства; 
- децентролізована, орієнтована на обслуговування цеховими 

службами; 

- змішана, яка включає централізоване і децентралізоване обслу-

говування в залежності від організаційно–технічних умов вироб-

ництва. 
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
При організації процесів технічного обслуговування застосову-

ється технологічна і організаційна їх регламентація. Технологічна 
регламентація процесу обслуговування полягає у визначенні спосо-

бів виконання робіт, які поділяються на дві групи: 

1) роботи, які виконуються в процесі основного виробництва або 

тісно з ними пов’язані (транспортні, вантажно–розвантажувальні, 
наладочні, контрольні); 
2) роботи, які виконуються по відношенню до основного виробниц-

тва уособлено (господарське, культурно–побутове обслуговування і 
т. д.) 

Способи виконання (технологія обслуговування) робіт першої 
групи розробляють у тісному зв’язку з основними процесами, тобто 

створюється комплексна технологія обслуговування виробництва. 
Для другої групи розробляється самостійна технологія виконання. 

Організаційна регламентація процесу обслуговування полягає в 

розробці схем, графіків, маршрутів і розкладів обслуговування: 

- схема обслуговування містить характеристику функцій і їх зв’язок 

з об’єктами обслуговування; 

- графіки обслуговування визначають періодичність виконання ро-

біт із обслуговування основного виробництва, календарні строки і 
послідовність обслуговування; 
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- маршрут обслуговування складається для визначення оптималь-

ного шляху пересування виконавців в межах зони обслуговування;  

- розклади робіт, які визначають зміст періодичність і час обслуго-

вування. 

В любій системі обслуговування можна виділити такі компонен-

ти: об’єкти вимог і канали обслуговування. Розрізняють дві схеми 

взаємодії компонентів: 1.–без чекання обслуговування; 2.–з можли-

вим чеканням обслуговування.  

За схемою 1 об’єкти вимог не простоюють в чеканні обслугову-

вання, пропускна спроможність каналів обслуговування відповідає 
потоку вимог на обслуговування. У схемі 2 об’єкти вимог можуть 
простоювати внаслідок зайнятості каналів обслуговування. Наприк-

лад, робітники передали партію виробів на контроль і продовжують 
працювати. Якщо контролер зайнятий, то деталі чекають перевірки 

(взаємодія робітника і контролера організовано за схемою 1, а взає-
модія партії деталей і контролера - за схемою 2). 

При взаємодії за схемою 1 параметри системи: чисельність ро-

бітників і обладнання, встановлюється, виходячи із трудомісткості 
робіт і фонду робочого часу. При взаємодії за схемою 2 розрахунок 

ґрунтується на оцінці часу чекання. Для таких розрахунків застову-

ються методи теорії масового обслуговування і статистичного моде-
лювання. 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО  

ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТУ 
Завдання матеріально - технічного постачання. Діяльність 

підприємств будівельних виробів і конструкцій пов’язана з неперер-

вним споживанням великої кількості матеріалів. В економічному 

відношенні це найбільш значна частина витрат на виробництво про-

дукції (50…60%). 

Основними завданнями матеріально–технічного постачання під-

приємств є:  
1) - забезпечення своєчасного надходження матеріальних ресур-

сів;  

2) - організація кількісного і якісного контролю поступаючих на 
підприємства матеріалів, їх зберігання на заводських складах, підго-

товка до споживання;  
3) - механізація транспортно - складських робіт з метою підви-

щення продуктивності праці;  
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4) - встановлення економічно обґрунтованих виробничих мате-
ріальних запасів на складах сировини;  

5) - облік і звітність із матеріально - технічного постачання під-

приємств. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ ПОСТАЧАННЯ  

На середніх і крупних підприємствах створюється самостійний 

відділ матеріально - технічного постачання, який проектує річний, 

квартальний, місячний плани постачання, складає угоди з поста-
чальниками, формує заявки на необхідні види матеріальних ресур-

сів. Виділені підприємству фонди можуть бути реалізовані за різни-

ми формами постачання: транзитною, складською та особливою 

(рис.4.24). 

 

Рис.4.24. Форми постачання матеріальних ресурсів 
 

ЗАВОДСЬКІ СКЛАДИ 
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лісоматеріали, вугілля і т.п.); б) - виробничі, що обслуговують ви-

робничий процес (склади напівфабрикатів, інструментів запчастин і 
т.п.); в) - готової продукції і відходів виробництва; г) - господарчі 
(для зберігання спецодягу, госпінвентаря і т.і.).  

За конструкцією: а) - відкриті, для зберігання предметів, які не 
зазнають атмосферних впливів (склад залізобетонних конструкцій, 

каменю, щебеню, піску); б) - напіввідкриті, які являють собою наві-
си для захисту матеріалів від атмосферних опадів і сонячного про-

міння (обладнання, сталь, столярні вироби); 

в) - закриті, які застовуються для зберігання матеріалів від дії атмо-

сферних опадів (склади цементу, гіпсу, вапна, приладів і електрооб-

ладнання); г) - спеціальні, призначенні для зберігання займистих і 
вибухових речовин (бензосховище). 

За рівнем спеціалізації: а) - спеціалізовані, призначені для ви-

конання складських і вантажно - розвантажувальних операцій з ма-
теріалами і предметами однакових фізико - хімічних властивостей; 

б) - універсальні, які використовуються для зберігання різнорід-

них матеріалів і предметів, упакованих, як правило, в стандартну та-
ру. 

Склади цементу обладнуються пристроями, які надійно захища-
ють матеріали від зволоження, а обслуговуючий персонал – від 

шкідливого впливу пилу. Частіше всього влаштовується силосні 
автоматизовані склади цементу. Склад має не менше 4 силосів (кі-
лькість марок + 1 резервний). Вмістимість складу розраховується із 
умов забезпечення роботи бетонозмішувального цеху на 7…10 діб 

при поставках в’яжучих залізницею та на 5…7 діб при поставках – 

автотранспортом. 

Склади заповнювачів для бетону включають прийомні пристрої 
із розвантажувальними механізмами, відкриті або закриті штабельні 
площадки, механізми штабелювання і переміщення матеріалів, при-

строї для підігріву в зимовий час. Місткість складу розраховується 

на забезпечення запасу матеріалів на протязі 7…10 діб при їх  по-

ставках залізницею і на 5…7 діб, коли вони постачаються автотран-

спортом. 

Склади арматурної сталі виконується частіше закритими. Сталь 
зберігається окремо за марками, профілями, діаметрами і партіями. 

Запас арматури на складі приймається із розрахунку 20…25 робо- 
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чих діб. 

Склади готової продукції підприємств будівельних виробів і 
конструкцій являють собою відкриті площадки з бетонним покрит-
тям, обладнані кранами. Місткість складу розраховується на збері-
гання виробів на протязі 10…14 розрахункових робочих діб. 

ЗБУТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
З процесами матеріально-технічного постачання тісно пов’яза-

ний збут продукції. Заводи будівельних виробів і конструкцій пра-
цюють в тісній кооперації з будівельними організаціями і в зв’язку з 
цим своєчасні, ритмічні, комплектні поставки є важливою умовою 

ефективного функціювання всієї виробничо - будівельної системи. 

На підприємствах будівельної індустрії існують відділи збуту го-

тової продукції, які організують своєчасне відвантаження, щоб най-

більш повно забезпечити будівельні організації та прибуток і рен-

табельність виробництва. 
Робота відділу збуту тісно пов’язана з іншими підрозділами, ви-

робничими цехами, відділом технічного контролю, планово-

виробничим, фінансовим, юридичним відділами, з транспортним 

господарством підприємства. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВ. 
СТРУКТУРА РЕМОНТНОЇ СЛУЖБИ 

Для виконання всіх робіт по організації раціонального обслуго-

вування обладнання та інших видів основних фондів на підприєм-

ствах створюється спеціальна ремонтна служба (рис.4.25). 

В склад ремонтної служби входять слідуючі цехи: 

1) - ремонтно-будівельний, який виконує ремонт будівельних спо-

руд, підпорядковується відділу капітального будівництва; 
2) – електро-ремонтний, займається ремонтом електрообладнання, 
підпорядковується головному енергетику; 

3) - ремонтно-механічний, який здійснює ремонт технологічного та 
інших типів обладнання, підпорядковується головному механіку.  

Ремонтна служба виконує: паспортизацію і атестацію обладнан- 

ня, розробку технологічних процесів ремонту та їх оснащення, пла-
нування і виконання робіт з технічного обслуговування (ТО) і ре-
монту, модернізацію обладнання, вдосконалення організації ре-
монтного господарства. 
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Рис.4.25. Структура ремонтної служби підприємства і системи 

планово-попереджувальних ремонтів 
 

СИСТЕМА ПЛАНОВО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ РЕМОНТІВ 
Для забезпечення нормальної роботи підприємства, надійності і 

безпечності роботи обладнання застосовується система планово-по-

переджувальних ремонтів (ППР), яка включає (рис.4.25): 

� Міжремонтне обслуговування (1 і 2 групи), яке складається 
із комплексу текучих робіт із підтримання обладнання в постійній 

технічній готовності. 
� Планові ремонти (текучі і капітальні), які виконуються для 

відновлення передбачених держстандартами та технічними умова-

ми геометричної точності, потужності і продуктивності обладнання 
до слідуючого планового ремонту. 

� Модернізацію обладнання з метою зменшення його мораль-

ного зношування і розширення технологічних можливостей. 

Ремонтна служба 

Ремонтно-будівельний цех 
Електроремонтний 

цех 
Ремонтно механічний 

цех 

Система планово- попере-
джувальних ремонтів 

Міжремонтне обслуговуван. Планові ре-
монти 

Модернізація обла-

днення 

Непланові 
ремонти 

1 група (поз-
мінне обслу-

гов.) 

2 група (пері-
одичне ТО) 

Текучий ре-
монт 

Капітальний 

ремонт 

Способи ре-
монтів 

центра-

лізований 

децентра-

лізований 
змішаний стан систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59

� Непланові ремонти, які викликані аваріями і непередбачені 
річними планами ремонту. 

МІЖРЕМОНТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Міжремонтне обслуговування поділяється на 2 групи робіт:  
1 група – позмінне обслуговування: візуальні огляди; інстру-

ментальні огляди з використанням спеціальних приладів і пристосу-

вань; нагляд за режимом роботи агрегатів і механізмів і т. д. 

2 група – періодичне і технічне обслуговування: чистка, про-

мивка і перевірка окремих вузлів і деталей; змащення; регулювання 
і т. д.  

Міжремонтне обслуговування виконується основними робітни-

ками і черговим персоналом ремонтної служби. Всі роботи із обслу-

говування виконуються в неробочі періоди доби без простою облад-

нання. Затрати відносяться на собівартість продукції. Документом, 

який регламентує міжремонтне обслуговування є календарний гра-
фік огляду. 

ТЕКУЧИЙ І КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ 

Текучий ремонт (ТР) - передбачає заміну або відновлення не-
великої кількості зношених деталей  і  регулювання  механізмів  з  
частковим розбиранням деталей. Це основний вид профілактичного 

ремонту. Текучий ремонт здійснюється за графіками для обладнан-

ня, що працює неперервно або в неробочий час доби. Затрати відно-

сяться на собівартість продукції. 
Капітальний ремонт (КР) – передбачає розбирання агрегатів із 

знаттям їх із фундаменту, заміну всіх зношених деталей, збирання, 
регулювання і випробовування під навантаженням. Капітальний ре-
монт виконується за рахунок амортизаційних відрахувань. Коли 

вартість капітального ремонту дорівнює вартості нового обладнан-

ня або перевищує її, за кошти, виділені на капітальний ремонт, до-

цільно купувати нове обладнання. 

Період між двома капітальними ремонтами називається ремонт-
ним циклом. Між черговими капітальними ремонтами виконують-

ся текучі ремонти а також технічне обслуговування (ТО). Чергуван-

ня різних видів ремонтів у часі характеризує структуру ремонтного 

циклу.Тривалість перебування обладнання в ремонті залежить від 

його ремонтно-складності і числа змін у добі, на протязі яких пра-
цюють ремонтні бригади. За умовну одиницю ремонтно-

складності (о.р.) прийнята трудомісткість капітального ремонту 
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механічної частини умовної машини в 50 чол.·год. Трудомісткість 
текучого ремонту і технічного обслуговування (ТО) по відношенню 

до капітального ремонту (КР) складає: КР:ТР:ТО=1:0,12:0,02. Три-

валість простоїв обладнання в ремонті визначається за графіками 

або за нормами часу. 

СПОСОБИ РЕМОНТІВ ОБЛАДНАННЯ 
Ремонтні роботи виконуються централізованим, децентралізова-

ним, змішаними або агрегатними способами. 

При централізованому способі всі види ремонтів проводяться 
силами ремонтно-механічного цеху заводу (2500…3000 о.р.). При 

децентралізованому способі всі види ремонтних робіт виконують-

ся силами цехової ремонтної служби (> 800 о.р.). 

При змішаному способі капітальний ремонт здійснює ремонтно 

- механічний цех, а решту ремонтних робіт виконує цехова ремонт-
на служба (500…800 о.р.).  

Для прискорення ремонту та скорочення простоїв обладнання 
часто використовують агрегатний спосіб ремонту, коли вузли і аг-
регати знімають і замінюють запасними або відремонтованими. Та-
кий спосіб найбільш ефективний при капітальному ремонті облад-

нання. Ефективність ремонту обладнання оцінюється часом просто-

їв, обладнання в ремонті, год.; затратами на одиницю ремонтно-

складності, грн.; числом непланових ремонтів на одиницю облад-

нання. 

 

1.8. ЗОВНІШНИЙ І ВНУТРІШНІЙ ТРАНСПОРТ.  

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

ЗОВНІШНИЙ І ВНУТРІШНІЙ ТРАНСПОРТ 

Класифікація транспортних засобів підприємства.  Робота  
підприємств будівельних виробів і конструкцій пов’язана з перемі-
щенням значного об’єму вантажів, які регулярно поставляються на 
підприємство, розвантажуються і переміщуються в ході виробниц-

тва продукції. Транспортні засоби підприємства класифікуються 
(табл.4.1). 

Вантажний потік визначається кількістю вантажів, які перемі-
щуються в одиницю часу між суміжними пунктами; кількісно він 

характеризується інтенсивністю потоку. 
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Вантажообігом називається загальна кількість вантажів яка пе-
реміщується на території підприємства за певний період часу (рік, 

квартал, місяць, доба). 
Вантажообіг підприємства дорівнює сумі окремих вантажних 

потоків і розраховується на основі вантажообігів цехів і складів. 

Дані їх розрахунків використовується для аналізу вантажних пото-

ків. З цією метою на схему генерального плану заводу наносяться 
лінії, які відображають напрямок і інтенсивність вантажних потоків 

у відповідності з видами вантажів - схема вантажних потоків. Така 
схема дозволяє оцінити відповідність простих спроможностей тран-

спортних віток інтенсивності відповідних потоків, ліквідувати зу-

стрічні перевезення однакових вантажів. 

Таблиця 4.1 

Класифікація транспортних засобів підприємства. 

Спосіб  

дії 
Вид 

транспорту 

Призначення транспорту 

Зовніш-

ний 
Міжцеховий 

Внутрішньо- 

цеховий 

П
ер
іо
ди
чн
ий

 

Рейковий 

Електровози, тепловози, мо-

товози, вагони, платформи, 

цистерни, спеціальні вагони 

Вагонетки і візки 

вузької колії 

Безрейковий 
Автомобілі, тягачі, трактори, 

різні причепи до них 
Ручні візки 

 

 

Підйомно–

транспортні 
засоби 

- 

Електрокари, автокари, автопогрузчики, 

штабелувальники  

Крани залізничні,  
Автомобільні, 
тракторні 

Мостові крани, 

кран-балки, 

поворотні крани 

- 
Монорейкові колії з тельферами, елект-
ро фіксованими і ручними талями.  

Н
еп
е-

ре
рв

-

ни
й 

Конвеєрний 

(привідний) 
- 

Стрічкові, пластинчасті, візкові конвеє-
ри, шнеки, рольганги 

Гравітаційний 

(безпривідний) 
- 

 

Міжповерхові спуски 

 

Лотки, жолоби. 

 

Схеми внутрішньозаводських перевезень. Внутрішньозавод-

ські перевезення здійснюються за двома схемами: 

1. маятникова, коли між двома суміжними пунктами переміщу-

ються постійно закріплені транспортні засоби; 

2. кільцева, яка передбачає послідовне обслуговування ряду 

вантажних пунктів з рівномірним або нерівномірним вантажним 

потком. 
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РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
Необхідне число транспортних засобів прийнятого типу розрхо-

вується, виходячи з інтенсивності вантажного потоку  і  технічних 

можливостей транспортного обладнання. 

Число транспортних засобів періодичної дії розраховується за 
формулою: 

удобудобДП NВТNМ ⋅⋅= /. . 

де добN  – добовий вантажний потік, т; добВ  – добовий фонд робо-

чого часу транспортного обладнання, год.; уТ  – тривалість одного 

транспортного циклу, год.; 
уN  – маса вантажу, яка переміщується за 

один цикл, т. 
Число засобів неперервної дії визначається за формулою: 

 

ПNМ годдн /.. = , 

де годN - кількість вантажу, який перевозиться за одну годину, 

т/год.; П  - продуктивність обладнання за годину, в т/год. 

 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО  

Структура енергетичного господарства. Для безперебійного 

постачання підприємства різними видами енергії організовується 

енергетичне господарство, яке включає в себе: електросилове гос-
подарство, теплосилове господарство, газове господарство, зв’язок і 
ремонтну службу енергообладнання (рис.4.26). 

Організаційно, енергетичне господарство, залежно від розмірів 

підприємства, об’єднується в один енергетичний цех, або поділя-

ється на окремі цехи (ділянки). Керує енергетичним господарством 

відділ головного енергетика. На невеликих підприємствах енерго-

постачання очолює один із заступників головного механіка – інже-
нер-енергетик. 

ЕНЕРГЕТИЧНІ БАЛАНСИ 
Забезпечення підприємства різними видами енергії ґрунтується 

на енергетичних балансах: перспективних, планових і звітних. Ба-
ланси складаються на окремі види енергії і загальні. 

Електропостачання підприємства ґрунтується на річному елек-

тричному балансі, який враховує всі джерела надходження енергії  
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Рис.4.26. Структура енергетичного господарства підприємства 
 

на підприємство і всі напрямки її витрат. Для зниження нерівномір-

ності споживання електроенергії розробляють заходи із регулюван-

ня графіків навантаження. 
Необхідність в електроенергії для технологічних споживачів і 

двигунів gЕ , кВт. год. розраховується за залежністю: 

ВKFЕ Пg ⋅⋅= ∑ , 

де F  - встановлена потужність електроспоживачів, кВт; В  - кіль-

кість годин використання її максимуму, год.; ПK  - коефіцієнт по-

питу, ПK  = 0,3 (для заводів залізобетонних конструкцій). 

Витрата освітлюваної електроенергії, 0Е , кВт. год., визначаєть-

ся виходячи із нормальної освітленості, числа ламп п , їх потужнос-
ті f , Вт, і числа годин горіння 0B : 
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∑ ⋅= 1000/00 BпfЕ . 

Вартість силової електроенергії, отриманої зі сторони, сплачу-

ють за двоставочним тарифом:  

1) - підприємство щорічно оплачує вартість номінальної сумар-

ної потужності трансформаторів (індуктивний опір) і електродвигу-

нів (реактивний опір) потужністю від 50 кВт і більше або вартість 
максимального навантаження не менше 100 кВт незалежно від кіль-

кості використаної енергії; 
2) - підприємство оплачує вартість фактично використаної кіль-

кості електроенергії, кВт·год. 

При цьому регламентується значення коефіцієнта потужності 
(зсув фаз): при зниженні його підприємство платить штраф; а якщо 

його значення вище значення, прийнятого для даної енергосистеми, 

підприємству встановлюється скидка за вартість електроенергії. 
Світлова електроенергія оплачується за одноставочним тари-

фом.  

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

Теплопостачання підприємств будівельних виробів і конструк-

цій організовується на основі річних балансів теплової енергії. Кі-
лькість теплоти для виробництва окремих видів продукції або для 
окремих агрегатів розраховується за нормами її витрати на одини-

цю продукції або на 1 годину роботи агрегата: 

∑ ⋅= ііi пНQ , 

де iQ  - витрата тепла на продукцію i  - го типу; іН  - норма витрати 

тепла Гкал на продукцію i  - го типу; п  - число одиниць продукції 
(або годин роботи агрегата). 

Загальна витрата теплоти враховує також втрати тепла в мере-
жах і в перетворюваних пристроях. 

ЕНЕРГООЗБРОЄНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
Вдосконалення технологій, підвищення рівня механізації і авто-

матизації виробництва призводять до росту його енергоозброє-
ності, яка характеризується коефіцієнтом електроозброєності праці 

прК   і електроозброєності робітників РК : 

ФФпр НЕК /= ; 

max/ PFК yР = , 
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де ФЕ  – фактична кількість спожитої енергії, кВт·год.; ФН  -

фактична кількість годин відпрацьованих робітником; yF  - потуж-

ність установлених двигунів і апаратів, кВт; maxP  - число робітників 

в найбільш завантаженій зміні. 
Напрямки раціоналізації енергопостачання підприємств. 

Головними напрямками раціоналізації енергопостачання є: 
� Ліквідація прямих втрат енергії (стан мереж, теплоізоляція і 

т. д.). 

� Раціональний вибір теплоносіїв (пара, гаряча вода і т. д.). 

� Вдосконалення технологічних процесів (добавки і т. п.). 

� Інші організаційно-технічні заходи (люмінесцентні лампи, 

контрольно-вимірювальні пристрої, заохочення за економію і т. д.) 

Показники діяльності енергетичного господарства. Існує ряд 

показників, які характеризують діяльність енергетичного господар-

ства: 
- показники, які характеризують загальну систему енергопостачання 
виробництва (коефіцієнт централізації енергопостачання, коефіці-
єнт електрифікації виробництва); 
- показники виробництва енергії (вироблення електроенергії, тепло-

вої енергії, пару, повітря і т. п.). 

- показники енергоспоживання (питомі витрати енергії, установлена 
потужність двигунів, пікова потужність, cos φ); 

- економічні показники (собівартість одиниці енергії, показники 

продуктивності праці енергетичних цехів).  

 

1.9. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 
 

СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Система водопостачання підприємства включає комплекс інже-
нерних споруд, призначених для отримання води із природних дже-
рел, її очищення транспортування і подачі споживачу. Водопроводи 

за призначенням поділяються на господарсько-питні, виробничі 
(технологічні) і протипожежні. Господарсько-питні і протипожежні 
водопроводи можуть об’єднуватись в одину систему.  
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Важливим завданням при експлуатації систем водопостачання є 
зменшення втрат води, що крім скорочення втрат дефіцитної і доро-

гої води перешкоджає підйому рівня ґрунтових вод на території під-

приємства. Основними заходами попередження втрат води є: 
� Надійний монтаж водопровідної системи, особливо з’єд-

нань; 

� Систематичний контроль за станом мережі; 
� Планово-попереджувальний ремонти водопровідної мережі; 
� Суворе дотримання встановленого регламенту тиску в си-

стемі. 
 

CИСТЕМА КАНАЛІЗАЦІЇ 
Система каналізації підприємства складається із інженерних 

споруд, які забезпечують збір забруднених стічних вод, їх очищен-

ня, знезараження, знешкодження і виведення забруднень за межі 
підприємства (рис.4.27).  

У відповідності із складом води розрізняють дощову (повеневу), 

виробничу (технологічну) і господарсько-побутову каналізації. 
Для забезпечення нормальної роботи каналізаційної мережі пе-

ріодично проводять її профілактику і аварійну очистку. Важливе 
значення також має суворе дотримання запроектованого режиму 

роботи каналізації. Всі види стічних вод, їх кількість, вміст домішок 

повинні відповідати регламенту каналізаційної мережі.  
Скорочення витрат води і зменшення шкідливих стоків досяга-

ться застосуванням замкнутої оборотної системи водопостачання 
без скидання стічних вод у водоймища. Частина стічних вод від тех-

нологічних установок підприємства 3 поступає в систему локальної 
оборотної очистки 4, друга частина (умовно чисті води) – охолод- 

жується і повертається у виробництво через вузол оборотного 

енергопостачання 1. Решта води проходить механічну 4, а потім 

фізико-хімічну очистку 8, хімічну очистку 9 або біологічну 10 очис-
тку. Очищувані води поступають у вузол додаткової очистки 5, а з 
нього у вузол оборотного водопостачання 1, звідки повертаються у 

виробництво, замикаючи таким чином цикл. Періодично в систему 

вводиться вода для підживлення. Відходи, які не використовуються 
у виробництві, відводяться у відвали, але не скидаються у водой-

мища. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

 
 

Рис.4.27. Схема замкнутої оборотної системи водопостачання 

підприємства 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

Виробнича діяльність підприємств супроводжується утворен-

ням відходів, які потрапляють в навколишнє середовищє. 
Центральним органом державного управління в галузі охорони 

природи і використання природних ресурсів є Державний комітет з  
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охорони природи, який керує органами цього комітету в областях, 

районах, містах. Органи Держкомприроди мають право забороняти 

будівництво, реконструкцію або розширення об’єктів, призупиняти 

роботу підприємств, висувати їм позови при порушеннях природо-

охоронного законодавства. 
На великих підприємствах організується спеціалізовані відділи 

охорони природи, які включають підрозділи нейтралізації і очистки 

промислових стічних вод, водопостачання, каналізації і вентиляції. 
Очолює такий відділ начальник на правах заступника головного 

інженера підприємства. Природоохоронні заходи на підприємстві 
здійснюються в слідуючих напрямках:  

а) зменшення забруднення повітря;  

б) охорона і раціональне використання водних ресурсів;  

в) охорона і раціональне використання земельних ресурсів 

(рис.4.28). 

Заходи з охорони навколишнього середовища мають важливе 
соціально-економічне значення з проявом на різних рівнях слідую-

чих ефектів: 

а)- первинного, який полягає в знижененні негативних дій на 
навколишнє середовище і покращення його стану на основі зни-

ження об’ємів забруднень і концентрації шкідливих речовин в ат-
мосфері, воді і ґрунті, збільшенні площі придатних для використан-

ня земель, скорочення рівня шуму, вібрацій і інших впливів; 

б)- кінцевого (комплексного соціально-економічного), який 

проявляється у підвищенні рівня життя населення, ефективності су-

спільного виробництва і в збільшенні національного багатства кра-
їни. Економічний ефект від заходів із попередження забруднень по-

вітряного і водного середовища визначається за формулою: 

,0...... СКEЗEEEEEEE мнвзррпдфвcгпяноc −⋅−−+++++=  

де ноE . - ефект за рахунок оздоровлення населення (продуктивність 

праці, лікарняні і т.п.); пяE . - ефект за рахунок підвищення якості 

продукції (чисте повітря і вода для технологічних процесів); вcгE . . - 

ефект за рахунок підвищення продуктивності сільськогосподар-

ського виробництва (чисте повітря, вода, земля); фE - ефект за ра-

хунок підвищення ефективності основних виробничих і невиробни- 
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чих фондів за рахунок збільшення строку їх служби; пдE . - ефект за 

рахунок виготовлення додаткової продукції (менші викиди в атмо-

сферу); ррE . - ефект за рахунок впровадження раціональних техніч-

них рішень (концентрація енергоносіїв); взЗ . - затрати, пов’язані із 

знищенням відходів (вивезення, спалення, переробка); нE – норма-

тивний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень на охорону 

навколишнього середовища; мК - капітальні вкладення на реаліза-

цію заходів з охорони навколишнього середовища; 0С  - річні текучі 

витрати на експлуатацію очисних споруд. 
 

 
 

Рис.4.28. Структура природоохоронних заходів на підприємстві 
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1.10. КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ І ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГО-

ТОВКИ ВИРОБНИЦТВА 

Комплексна підготовка виробництва (КПВ) – це сукупність про-

цесів створення і промислового освоєння нових та вдосконалення 
старих типів виробів заданого рівня якості при встановлених стро-

ках і об’ємах з мінімальними затратами ресурсів. 

На кожному підприємстві використовуються індивідуальні ме-
тоди підготовки виробництва, хоча в останні роки ведуться роботи 

по створенню відомчих, а на їх основі – галузевих систем підготов-

ки виробництва (рис.4.29). 

За змістом комплексна підготовка виробництва включає: 
1) науково-дослідну підготовку - сукупність науково-дослідних 

робіт прикладного характеру, які ґрунтуються на фундаментальних 

дослідженнях, направлених на впровадження у виробництво досяг-
нень науково-технічного прогресу; 

2) конструкторську підготовку, яка являє собою сукупність ро-

біт із проектування нових конструкцій або вдосконалення діючих 

конструкцій виробів; 

3) технологічну підготовку, направлену на забезпечення техно-

логічної готовності підприємств до випуску виробів; 

4) організаційно-планову підготовку – сукупність взаємозв’яза-

них процесів організації, планування, обліку і контролю, які забез-
печують готовність підприємств до випуску виробів; 

5) матеріальну підготовку, яка забезпечує матеріально-технічну 

готовність підприємства до випуску виробів; 

6) соціально-психологічну підготовку, яка забезпечує створення 

соціально-психологічних умов до переходу на випуск нових виро-

бів; 

7) економічну підготовку, направлену на досягнення установле-

них техніко-економічних показників при створенні, виробництві і 
експлуатації виробів. 

Технічна підготовка виробництва. Особливе місце в комплек-

сній підготовці виробництва займають науково-дослідна, конструк-

торська і технологічні підготовки виробництва. Ці частини  
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Рис.4.29. Структура комплексної підготовки виробництва 

 

комплексної підготовки виробництва називаються технічною підго-

товкою виробництва (ТПВ), яка включає: 
� Проектування нових і покращення освоєних заводом виро-

бів, забезпечення їх виробництва необхідною технічною докумен-

тацією. 

� Розробку і впровадження нових і раціоналізацію прийнятих 

на заводі технологічних процесів, складання необхідної технічної 
документації. 

� Визначення необхідності в обладнанні, інструменті, вироб-

ничих площах, розробку проектів їх розміщення і розстановки. 

� Розробку і здійснення проектів з комплексної механізації і 
автоматизації виробництва. 

Позазаводська і внутрішньозаводська технічна підготовка 
виробництва. Комплексна підготовка виробництва здійснюється не  
тільки на самому підприємстві. В ній приймають участь галузеві на-
уково-дослідні інститути, спеціальні конструкторсько-технічні бю-

ро, проектні інститути і вищи учбові заклади. 
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У відповідність з розподілом задач розрізняють позазаводську 

та внутрішньозаводську підготовку виробництва. 
Позазаводська підготовка виробництва охоплює дослідження і 

розробку уніфікованих будівельних виробів і конструкцій, типових 

технологічних процесів, ліній, комплексів, технічних нормативів. Ці 
роботи виконують науково-дослідні та проектні організації. 

Внутрішньозаводська підготовка виробництва здійснюється 
виробничо-технічним, технологічним і конструкторськими відділа-
ми під керівництвом головного інженера підприємства. В цих під-

розділах, отримана технічна документація доопрацьовується стосо-

вно до умов підприємства. 
Етапи підготовки виробництва. Процес підготовки виробниц-

тва можна представити у вигляді трьох взаємозв’язаних етапів: 

1) Перспективна підготовка - розробка принципових питань роз-
витку виробництва (спеціалізація, випуск нової продукції і т.д.). 

2) Текуча підготовка охоплює питання модернізації і вдоскона-
лення технологічних процесів і продукції, освоєння нових потужно-

стей, нормування і організації виробництва і т.д. 

3) Оперативна підготовка направлена на забезпечення виробни-

цтва продукції у відповідності з графіком на короткий 

 

період (тиждень, доба). 
Підготовка виробництва ґрунтується на використанні різнома-

нітної інформації (інформаційний ресурс), який являє собою об’єм 

інформації, втіленої в обладнанні, приладах, закономірностях, за-
лежностях, запасі винаходів і раціоналізаторських пропозицій, до-

свіді і майстерності працюючих і т.д. 

Науково-дослідна підготовка виробництва. Науково-

технічний розвиток виробництва ґрунтується на цілеспрямованих 

наукових дослідженнях і впровадженні в практику отриманих ре-
зультатів. В галузі будівництва діє розгалужена мережа науково-

дослідних організацій (науково-дослідні інститути, проблемні і га-
лузеві лабораторії вузів і т.д.). 

З метою скорочення строків розробки і впровадження результа-

тів досліджень створюються галузеві науково-технічні комплекси 

ГНТК.  

Вони об’єднують в єдину господарську організацію наукові, про-

ектні, конструкторсько-технологічні і дослідно-експериментальні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

підрозділи. Прикладами ГНТК є «залізобетон», «крупно-панельне 
будівництво», «будмеханізація» та інші. 

Комплекс науково-дослідних робіт передбачає поетапне ви-

конання проектних і дослідно-конструкторних робіт:  
1) Виготовлення і випробовування зразків нової техніки, виро-

бів і конструкцій. 

2) Проектування і будівництво дослідних установок, експери-

ментальних будівель і споруд. 

3) Проведення заходів із підготовки до освоєння нової техніки і 
технології і визначення для цього необхідних матеріальних і фінан-

сових ресурсів. 

Остаточне відпрацювання технологічних процесів, конструкцій 

нових виробів і обладнання виконується на підприємстві і коорди-

нується головним інженером. Безпосередньо виконання робіт з нау-

ково-технічної підготовки ведуть відділи головного технолога, го-

ловного механіка, головного енергетика і ін. Для проведення особ-

ливо важливих робіт створюються науково-виробничі об’єднання. 

Важливе місце в науково-технічній підготовці виробництва займає 
діяльність новаторів виробництва, винахідників і раціоналіторів. 

Для ознайомлення з напрямками науково-технічного прогресу 

застовуються патентні фонди – реферати, анотації і описи всіх вина- 
ходів, на які видані патенти і авторські свідоцтва, інтернет-пошук. 

Конструкторська підготовка виробництва включає проекту-

вання нових і вдосконалення діючих конструкцій виробів, створен-

ня технічної документації на дослідні зразки, їх виготовлення і ви-

пробування, коректування документації на основі результатів ви-

пробувань. Ця підготовка тісно зв’язана з науково-технічною підго-

товкою і здійснюється науково-дослідними і проектними інститу-

тами. Конструкторська підготовка виробництва ґрунтується на слі-
дуючих принципах (рис.4.30).  

Типізації будівельних виробів: номенклатура збірних залізобе-
тонних виробів нараховує більше 5 тис. типорозмірів і 8 – 10 тис. 
марок. Під типорозміром розуміють належність конструкції до пе-
вного класу елементів будівель і споруд, характер матеріалу або 

габаритні розміри. Марка конкретизує типорозмір, відображаючи 

несучу здатність, масу, розміщення закладених деталей і т.д. 

Принцип уніфікації базується на створені єдиного каталогу 

уніфікованих збірних будівельних виробів. Із уніфікованих виробів 
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можуть формуватись різні за архітектурою і об’ємно-

планувальними рішеннями будівлі. 
 

 
 

Рис.4.30. Структура конструкторської підготовки виробництва 
 

Система стандартів включає стандарти, які встановлюють ви-

моги загальні для групи конструкцій (головні стандарти), і стандар-

ти на окремі вироби. Частина стандартів загального характеру при-

значена для проектувальників і визначає класифікацію і номенкла-
туру показників якості, основні параметри, загальні технічні вимо-

ги, друга частина цих стандартів присвячена виготовленню продук-

ції, методам випробувань, правилам приймання, маркування, транс-
портування і зберігання.  

Для здійснення принципу взаємозамінності виробів важливе 
значення має не тільки галузева, але й міжгалузева уніфікація кон-

струкцій, органічна ув’язка каталогів уніфікованих виробів за галу-

зями виробництва.  
При здійсненні конструкторської підготовки необхідно обов’яз-

ково врахувати принцип технологічності конструкцій виробів (ви-

роби прості, малотрудомісткі і дешеві). Технологічність характери-

зується такими показниками, як однорідність вихідних матеріалів і 
матеріаломісткість, геометричні параметри, маса і ін. 

Оцінка варіантів конструкцій проводиться за слідуючими 

ознаками:  

� Основні показники – вартість, капітальні вкладення, трива-

лість будівництва, приведені витрати, економічний ефект. 
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� Додаткові показники – витрата матеріалів, маса конструкцій, 

затрати праці. 
Порівняння конструктивних рішень будівель, споруд і окре-

мих конструкцій здійснюється за показником приведених затрат і 
дає можливість оцінити економічну ефективність конструкції.  

Технологічна підготовка виробництва (ТПВ) забезпечує ство-

рення і підтримання технологічної готовності підприємства до ви-

пуску продукції заданої кількості і установленої якості при мініма-
льних витратах. 

Організація технологічної підготовки виробництва включає фо-

рмування і вдосконалення організаційної структури служб, які її 
здійснюють, починаючи зі стадії створення конструкторської доку-

ментації, що дозволяє відпрацювати виріб на технологічність, до 

передачі цієї документації на завод, де може виконуватись лише 
відладка технології. Це суттєво скорочує строки підготовки вироб-

ництва.  
Роботи по головним функціям технологічної підготовки вироб-

ництва виконує відділ головного технолога з залученням інших за-
водських служб (виробничого відділу, технічного відділу, відділу 

головного механіка, відділу праці і заробітної плати). 

Форми організації технологічної служби підприємства бува-

ють: 

а) всі технологи адміністративно і технічно підпорядковані го-

ловному технологу, територіально розміщені поза цехами; 

б) частина технологів перебуває в адміністративному під поряд-

куванні керівників цехів (цехові технологи) і територіально розмі-
щені по відповідним цехам; 

в) всі технологи адміністративно підпорядковані головному тех-

нологу, але територіально розміщені і виробничих підрозділах у 

відповідності з установленими посадовими функціями. 

На заводах збірного залізобетону найбільше застосування отри-

мала друга форма, перевагами якої є оперативна і конкретна робота 
по забезпеченню технологічної готовності виробничих підрозділів.  
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МОДУЛЬ 2. Організація праці і управління 

 

2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 
ЗМІСТ, ОСНОВИ І ЗАДАЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ. 

РОЗПОДІЛ І КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ. 
 

ЗМІСТ, ОСНОВИ І ЗАДАЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 
Організація праці на підприємстві включає: 1) Розподіл і коопе-

рацію праці в колективі, підбір і професійну підготовку кадрів. 2) 

Організацію робочих місць і створення умов для високопродуктив-

ної праці при збереженні тривалої працездатності робітників. 3) Ор-

ганізацію технічного нормування праці. 4) Форми і види матеріаль-

ного і морального стимулювання праці. 5) Встановлення нормова-
ної дисципліни праці. 

Основи організації праці. Основами організації праці є: 
а) теоретична основа – базується на системі економічних зако-

нів розвитку суспільства, законі економії часу, законі неухильного 

зростання продуктивності праці, законі зміни праці. 
б) виробничо-технічна основа організації праці грунтується на 

техніці і технології виробництва. 
в) організаційно-економічні основи організації праці утворюють 

такі галузі науки, як економіка праці, статистика праці, економіка 
галузі і деякі інші, які включають раціональну послідовність рухів і  
 

дій, відповідність кваліфікації робітника характеру виконуємої ро-

боти, обґрунтованості норм праці і ін.  

г) психофізіологічні, санітарно-гігієнічні і естетичні основи 

організації праці базуються на висновках і рекомендаціях наук про 

людину, її психологічні і фізіологічні функції в процесі праці. До 

цих наук відносяться фізіологія праці, психологія праці, санітарія і 
гігієна праці. Важливу роль грають рекомендації виробничої есте-
тики. 

д) правовою основою організації праці є норми трудового права, 
охорони праці, санітарні норми, тарифна система оплати праці, по-

рядок розглядання трудових суперечок і ін. 

е) педагогічна основа включає комплекс методів навчання, роз-
роблених педагогікою, який застовується при вдосконаленні трудо-

вих процесів. До них відносяться методи професійного відбору і 
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навчання кадрів на виробництві, проведення виробничого інструк-

тажу, розповсюдження передового досвіду і ін. 

Задачі організації праці. Весь комплекс задач організації праці 
можна розділити на три групи. 

Ι. Економічні задачі – включають ріст продуктивності праці, по-

кращення якості продукції, зниження собівартості, економію мате-
ріальних і трудових ресурсів, економію праці (живої, минулої, май-

бутньої). Покращення використання живої праці можливе за раху-

нок скорочення затрат праці на базі впровадження досягнень науки 

і техніки, встановлення раціональних форм розподілу і кооперації 
праці і ін. Економію минулої праці, матеріалізованої в засобах ви-

робництва, можна досягнути ліквідацією простоїв обладнання, при-

скорення введення нових потужностей і ін. Економію майбутньої 
праці забезпечує застосування раціональних проектів виробів, об-

ладнання і технологічних процесів, ліквідація виробничого браку і 
ін. 

ΙΙ. Психологічні задачі – полягають в створенні найбільш сприя-

тливих умов праці, що призводять до її високої продуктивності та 
забезпечують збереження здоров’я і тривалої працездатності пра-
цюючих. 

ΙΙΙ. Соціальні задачі – направлені на забезпечення умов для по-

стійного росту технічного рівня працюючих, підвищення змісту і 
привабливості праці, розвитку творчої ініціативи і ін. 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРАЦІ 

Економічна ефективність заходів по організації праці на підпри-

ємстві оцінюється показниками росту продуктивності праці П  і 
річ-ного економічного ефекту РЕ : 

∑ ∑
= =

−⋅=
п

І

п

І

чісрЧІ ЕЧЕП
1 1

/100 ; 

одР ЗЕВССЕ ⋅−⋅−= 221 )( , 

де ЧІЕ  – відносна економія (вивільнення) чисельності працюючих 

по i -тому заходу, чол.; n  – кількість зоходів із організації праці, 
шт.; срЧ – середньостатистична чисельність працюючих, чол.; 

21,СС – собівартість одиниці продукції до і після впровадження за-
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ходів, грн.; 2В  - річний об’єм продукції після після впровадження 

заходів з органазації праці, м3
 і ін; Е  – нормативний коефіцієнт 

економічної ефективності від впровадження заходів з організації 
праці; одЗ  – одночасні витрати, пов’язані з розробкою і впрова-

дженням заходів, грн. 

Наукові та інженерні заходи по організації праці вважаються 
економічно вигідними, якщо строк окупності одночасних витрат 

одТ не вище нормативного ( нТ = 1- 2 роки) і визначаються за залеж-

ністю: 

221 )/( ВССЗТ одод ⋅−= . 

РОЗПОДІЛ І КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ 
На підприємствах будівельних виробів і конструкцій існує три 

форми розподілу праці: функціональна, професійна і кваліфікаційна 
(рис.4.31): 

Функціональний розподіл праці уособлює окремі групи пра-
цюючих в залежності від їх ролі на виробництві. У відповідності із 
функціональною ознакою всі працюючі на підприємстві поділяють-

ся на дві групи: промислово-виробничий персонал (зайнятий у ви-

робництві та його обслуговуванні і персонал непромислових госпо-

дарств та організацій, які перебувають на балансі підприємств (жи-

тлово-комунальні господарства, дитячі садки та ін.) 

Рис.4.31. Функціональний розподіл праці на підприємстві 
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Професійний розподіл праці в кожній функціональній групі 
передбачає розподіл працюючих на групи за професіями і характе-
ром виконуваних робіт. 

Кваліфікаційний розподіл праці здійснюється в середині кож-

ної професійної групи залежно від рівня оволодіння робітниками 

своєю спеціальністю, у відповідності з чим встановлюються тариф-

ні розряди. 

Розглянуті ознаки розподілу праці визначають якісну характер-

ритику трудового процесу. Його кількісну сторону характеризує пи-

тома вага різних видів праці в процесі, яка встановлюється норму-

ванням. Якісні і кількісні ознаки лежать в основі вибору форм ко-

операції виконавців. 

ФОРМИ КООПЕРАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
На підприємствах будівельних виробів і конструкцій розрізня-

ють такі форми кооперації праці: міжцехову, внутрішньоцехову, 

внутрішньобригадну. 

В спеціалізованих бригадах об’єднуються робітники однієї 
професії, але різного рівня кваліфікації для виконання технологічно 

однорідних робіт. 
Комплексна бригада організовується із робітників різних про-

фесій з повним розділення трудових функцій, з частковим розподі-
лом праці і суміщення робітниками суміжних професій або без роз-
поділу праці на основі повної взаємозамінності робітників широко-

го профілю. 

Змінні бригади створюються, коли тривалість робітничого цик-

лу дорівнює або кратна тривалості зміни і при цьому допустимі 
технологічні перерви. 

ПІДБІР, РОЗСТАНОВКА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА  

КАДРІВ 
У відповідності з прийнятими на підприємстві формами коопе-

рації праці проводиться підбір, розстановка і професійна підготовка 
кадрів. Правильний підбір кадрів вимагає комплексного їх вивчення 
з точки зору знання справи, адміністративних здібностей, добросо-

вісності, дисципліни. 

Розстановка кадрів на підприємстві повинна забезпечити най-

більшу відповідність професійно-кваліфікаційних вимог, характер-

них для одної посади і особистих якостей працівника, а також пер-

шочергове забезпечення кваліфікованими працівниками найважли-
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віших ділянок виробництва. Розстановка кадрів пов’язана з опти-

мальним розподілом функцій між виконавцями і встановленням ра-
ціональної чисельності працівників в кожному структурному під-

розділі, з їх обліком і аналізом плинності. 
Облік кадрів пов’язаний із встановленням явочної, списочної і 

середньосписочної чисельності працюючих. В явочний склад 

включаються всі працівники, які з’явились на роботу (явочний 

склад), а також працівники, які перебувають у відпустці, відря-

дженні, на лікарняному. В списочний склад робітників включають-

ся робітники із дня їх зарахування на роботу. Розрізняють постій-

них робітників, тимчасових (не більше 2-ох місяців роботи) і сезон-

них. Списочна чисельність працюючих у зв’язку з прийомом і зві-
льненням постійно змінюється. Тому при плануванні і обліку ви-

значають середньосписочну чисельність працюючих, яка розрахо-

вується сумуванням списочного складу за всі дні місяця (включаю-

чи вихідні і святкові дні) і діленням на число календарних днів у 

місяці.  
Рух кадрів на підприємстві характеризується показниками об-

бігу, змінюваності і плинності. Оббіг кадрів визначається як відно-

шення числа всіх вибувших (оббіг по звільненню) або всіх заново 

прийнятих (оббіг за прийомом) за певний період до середньоспи-

сочної чисельності працюючих за той же період. 

Змінюваність кадрів визначається як відношення меншого із 
числа прийнятих або звільнених за даний період до середньоспи-

сочної чисельності і виражається у відсотках. 

Плинність кадрів виражає у відсотках відношення звільнених 

за власним бажанням, за прогул і інші порушення трудової дисцип-

ліни в певний період до середньосписочної чисельності за той же 
період . 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється в профе-
сійно-технічних училищах чи безпосередньо на підприємствах (ін-

дивідуальне, бригадне або курсове навчання), а також – перепідго-

товкою робітників. 

Підвищення рівня кваліфікації робітників здійснюється на 
спеціальних курсах, в школах майстрів, вечірніх і заочних спеціаль-

них і вищих учбових закладах, професійно-технічних училищах. 

Кваліфікація інженерно-технічних робітників і службовців під-

вищується в інститутах підвищення кваліфікації міністерств і ві-
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домств, на факультетах підвищення кваліфікації при вузах. Керує 
підготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів на виробництві го-

ловний інженер. 

2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧИХ 

МІСЦЬ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТНИКІВ 

 

ВИРОБНИЧИЙ ПРОСТІР 

Виробничий простір, в межах якого здійснюються трудові про-

цеси в цехах підприємств, включає: 
1. Робочу зону – це простір висотою до 2 м над рівнем землі, на 

яких розміщені робочі місця; 

2. Робоче місце – частина робочої зони, в якій розміщені органи 

управління, інструменти, пристрої і матеріали. Ширина робочого 

місця B  залежить від пози працюючого, яку він займає при вико-

нанні робіт:  
Зона руху – простір необхідний для руху підйомно-

транспортних засобів і обслуговуючого персоналу. Величина цієї 
зони L  залежить від розмірів транспортних засобів, габаритних ро-

змірів вантажів, схеми потоків вантажів, чисельності обслуговую-

чого персоналу. 

Простір, в межах якого робота або рух виконуються в повній 

безпеці, є зоною безпеки. Величина цієї зони визначається габари-

том наближення a  – гранично допустимою відстанню від габари-

ту обладнання в горизонтальній або вертикальній  площинах до 

найближчого контуру будівлі або обладнання ( мa 5.0≥ ). 

ВИДИ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

У виробництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій 

робочі місця класифікуються за слідуючими факторами (рис.4.32): 

1) За технологічною спеціалізацією: 
- прості, на яких виконується одна операція з використанням вузь-

коспеціалізованого обладнання; 

- складні, на яких виконується комплекс виробничих операцій із за-
стосованням універсальних машин і механізмів; 

2) За ступенем механізації праці: 
- ручної роботи із застосуванням ручних знарядь праці; 
- машинно-ручної роботи при виконанні операцій з використанням 

напівавтоматичного і автоматичного обладнання; 
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- дистанційного управління автоматизованими установками; 

3) За ступенем кооперації праці: 
- з індивідуальною організацією праці; 
- із бригадною організацією праці; 

4) За просторовим розміщенням: 

- стаціонарні робочі місця; 
- пересувні робочі місця. 

ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 
Загальні вимоги до організації робочих місць передбачають: 

а) Раціональність планування, яка забезпечує економне викори-

стання виробничої площі; 
б) Достатність оснащення робочого місця обладнанням, істру-

ментом і пристосуванням, які відповідають змісту процесу і дозво-

ляють досягнути найвищої продуктивності праці; 
в) Ефективність енергетичного, матеріального, транспортного, 

ремонтного і інших видів виробничо-технічного обслуговування 

робочих місць на принципах плановості, упереджувальності і ком-

плектності; 
г) Сприятливість умов праці, яка забезпечує її безпеку, психофі-

зіологічний і санітарно-гігієнічний комфорт. 

 

Рис.4.32. Класифікація робочих місць. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ 
Обслуговування робочих місць є частиною системи обслугову-

вання виробництва і базується на наступних принципах: обслугову-

вання засобів, предметів праці, працівників. У виробництві будіве-
льних виробів і конструкцій в обслуговування робочих місць вхо-

дить:  

1- підготовка виробництва (підготовка будівель, наладка обладнан-

ня); 2- забезпечення робочих місць інструментами і оснащенням; 3- 

матеріально-технічне забезпечення робочих місць; 4- транспортне 
обслуговування робочих місць; 5- технічний контроль якості мате-
ріалів, напівфабрикатів і продукції; 6- підтримання порядку на ро-

бочому місці. 
ПРОЕКТУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 

Задачі проектування трудових процесів пов’язані з процесом 

праці, засобами і умовами праці (рис.4.33).  

Практикою промислових підприємств знайдений ефективний 

підхід до виявлення і планомірного використання виробничих резе-
рвів – атестація робочих місць. Атестація включає технічно-

економічний аналіз параметрів робочого місця і прийняття рішень 
про його скорочення, раціоналізацію, завантаження, строках і мож-

ливостях їх здійснення. 

 

 

Рис.4.33. Схема проектування трудових процесів. 
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Особливості організації праці інженерно-технічних робітни-
ків та службовців. Характер праці інженерно-технічних робітників 

та службовців має рід особливостей. Це праця, перш за все, розумо-

ва, причому в інженерно - технічних працівників вона носить пере-
важно творчий характер, а у службовців – виконавчий характер. 

Предметом їх праці є інформація у вигляді документів, креслень, 
розпоряджень і т.п., а результати їх праці у більшості випадків важ-

ко оцінити кількісно.  

В залежності від характеру виробничих функцій працівники 

підрозділяються на: керівників, спеціалістів і технічних виконавців 

(рис.4.34). 

 

 
 

Рис.4.34. Розподіл працівників за їх виробничими функціями 
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2) рівень підготовленості – перелік положень, інструкцій, зако-

нодавчих актів, які повинен знати працівник, а також практичні на-
вички, якими він повинен володіти для ефективного виконання по-

садових обов’язків; 

3) кваліфікаційні вимоги – мінімальний рівень загальної і спе-
ціальної підготовки, вимоги до стажу роботи в даній галузі; 

4) права і відповідальність–визначення ступеню самостійності 
і відповідальності працівників при вирішенні виробничих завдань. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Організація робочих місць впливає на ефективність праці інже-
нерно-технічних працівників і службовців. Оптимальна організація 
робочих місць забезпечується підбором зручних меблів, раціональ-

ним плануванням і оформленням службових приміщень, створен-

ням сприятливих санітарно-гігієнічних умов. 

Для прикладу наведена схема організації робочого місця спеціа-
ліста (рис.4.35). 

 

 
 

Рис.4.35. Схема організації робочого місця спеціаліста 
1 - робочий стіл; 2 - крісло підйомно-поворотне; 3 - стіл-приставка; 
4 - шафа конторська; 5 – комп’ютер; 6 - телефонний апарат; 7 – те-
лефон внутрішнього звязку; 8 - робочі папки; 9 - настільна секція з 
довідковою літературою; 10 - оргблокнот; 11 - підставка для авто-

ручок; 12 - лоток з бумагою для текучої кореспонденції. 
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ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ МІСЦЬ 
Нормами проектування (СНиП ІІ-84-78) передбачається: 

• на одного працівника 4 м² площі службового приміщення; 

• приміщення по можливості повинні освітлюватися природ-

ним світлом. Найменша освітленість повинна складати: в примі-
щеннях для креслярських робіт 300 лк при люмінісцентних  

• лампах і 150 лк при лампах накалювання; в кабінетах і кон-

торських приміщеннях – відповідно 200 і 75 лк(люкс); 
• крім достатньої освітленості необхідно забезпечити опти-

мальну подачу світла на робоче місце, усунути осліплюючі ефекти;  

• покраска службового приміщення не тільки емоційнго діє на 
працюючих, але й впливає на освітленість: світлі кольори збільшу-

ють, а темні – зменшують освітленість; 
• сприятливе для роботи повітряне середовище в службових 

приміщеннях краще всього створюється кондиціюванням повітря з 
оптимальною температурою в робочих кімнатах - 18ºС і нормаль-

ною вологістю – 40-60%; 

• шум в робочих приміщеннях не повинен перевищувати 60 

дБ; зниження рівня шуму забезпечується облицюванням стін, стелі, 
під-логи звукопоглинаючими матеріалами. 

Для підтримання високої і тривалої працездатності повинен 

дотримуватися певний ритм роботи без періодів «штурмовщини», 

періодично протягом дня необхідно змінювати види праці, дотри-

муватись короткочасних пауз для розрядки і харчування. Режим 

роботи повинен передбачати використання раніших робіт для твор-

чої роботи, а проведення різних організаційних заходів – перед обі-
дньою перервою або в кінці робочого дня. 

 

М2.3. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
 

ЗАВДАННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
Нормування праці служить засобом формування і розподілу 

трудових ресурсів, встановлення кількісних і якісних пропорцій в 

затратах праці робітників, інженерно-технічних робітників і служ-

бовців, основою планування виробничо-господарчої діяльності під-

приємства. 
Основне завдання технічного нормування полягає в установ-

ленні науково обґрунтованої міри праці для кожного працівника, 
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зайнятого на виробництві, його обслуговування і управління. Мі-
рою праці є об’єктивно необхідний час для виконання даної роботи 

при існуючому рівні розвитку техніки і технології. Конкретним ви-

раженням міри праці є норма праці. 
 

ВИДИ НОРМ ПРАЦІ 
В залежності від одиниці вимірювання розрізняють такі види 

норм праці (рис.4.36): 

1) Норми часу – необхідні трудові затрати часу, у чол.·год. або 

чол.·хв. на виконання одиниці роботи одним робітником або гру-

пою робітників відповідної кваліфікації при певних організаційно-

технічних умовах ( ЧН ). 

 

 
 

Рис.4.36. Види норм праці (трудових витрат) 
 

2) Норми виробітку – число одиниць роботи (операцій, виробів 

і т.п.), яке повинно бути виконано в одиницю часу (година, зміна), 
одним робітником або групою робітників відповідної кваліфікації 
при певних організаційно-технічних умовах ( ВН ): 
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3) Норми обслуговування – число одиниць обладнання або ін-

ших об’єктів (робочих місць, виробничих приміщень і ін.), яке по-

винне обслуговуватись одним робітником або групою робітників 

відповідної кваліфікації при певних організаційно-технічних умо-

вах. 
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норми обслуго-

вування 

норми  

часу 

норми чисель-

ності 
норми виро-

бітку 

Обґрунтованість норм 

психофізіологічна технічна економічна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88

4) Норми чисельності - число працюючих певного професійно-

кваліфікаційного складу, необхідне для обслуговування відповідних 

об’єктів (агрегатів, складів і т.п.) або для виконання певного обсягу 

робіт. 
ОБГРУНТУВАННЯ НОРМ ПРАЦІ 

Важливе значення має обґрунтованість норм праці з врахуван-

ням технічних, психофізіологічних і економічних факторів. 

Технічне обґрунтування норм праці передбачає встановлення 

оптимальних умов використання матеріально-технічних елементів 

виробництва (обладнання, інструменту і т.п.). 

Психо-фізичне обґрунтування норм праці забезпечує опти-

мальні фізіологічні умови трудового процесу і нормальну інтенсив-

ність праці, які дозволяють досягнути високої працездатності і три-

валого збереження життєдіяльності людини. 

Економічне обґрунтування норм праці забезпечує доцільні 
про-порції в затратах праці робітників різноманітних спеціальнос-
тей і кваліфікації для зведення сумарних затрат до мінімуму. 

ПЕРЕГЛЯД НОРМ ПРАЦІ 
Співвідношення фактичного і об’єктивно-необхідного часу та 

відповідної норми часу (рис.4.37) змінюється під впливом науково-

технічного розвитку виробництва, що вимагає періодичного пере-
гляду норм праці. 
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Рис.4.37. Співвідношення між фактичними, нормативними та 

об’єктивно-необхідними витратами часу 
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В залежності від ступеню обґрунтованості розрізняють техніч-

нообґрунтовані і дослідно-статистичні норми праці. За сферою дія-

льності норми праці поділяються на: 
- місцеві, які розробляються і використовуються в межах даного 

підприємства; 
- єдині, які встановлюються на однотипні роботи в різних галу-

зях народного господарства (ремонтні, вантажно-розвантажуваль-

ні); 
- типові, які регламентують час обробки типових або стандарт-

них виробів. 

Єдині і типові норми розробляються спеціальними нормативно-

дослідницькими організаціями, а місцеві – відділами праці і заробіт-
ної праці разом з відділом головного технолога підприємства. 

МЕТОДИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
Норми часу. Норма праці перш за все визначається структурою 

затрат робочого часу (рис.4.38). 
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Рис.4.38. Стуктура затрат робочого часу 

Сума затрат нормованого часу на виробництво одиниці продук-

ції (роботи) являють собою норму часу (норму трудових затрат) у 

чол.·хв., чол.·год., чол.·дн.: 
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де пзt  - час підготовчо-завершальної роботи (отримання змінного 

завдання і інструктажу, прибирання робочого місця); опt  - час опе-

ративної роботи (виконання основних і допоміжних елементів опе-
рації); обt  - час обслуговування робочого місця (підтримання в на-

лежному стані обладнання і іншого оснащення); впt  - час на відпо-

чинок і особисті потреби; врt  - час вимушених перерв, зумовлених 

технологією і організацією виробництва; n  - число виробів в партії. 
Розрізняють два підходи до встановлення норм часу (трудових 

витрат) – сумарний і аналітичний. 

Сумарний підхід ґрунтується на встановленні норми часу в ці-
лому на всю роботу без розчленування її на елементи і без їх нор-

мування. 

Аналітичний підхід, коли операція розчленовується на складо-

ві частини, потім аналізуються тривалості і методи їх виконання та 
встановлюється загальна нормативна тривалість роботи. Такий під-

хід в технічному нормуванні є основним. 

МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ ЧАСУ 
Основними методами встановлення технічно обґрунтованих 

норм часу при аналітичному підході є: 1) аналітично-розрахунко-

вий, який передбачає визначення затрат часу за нормативами, роз-
робленими централізовано; 2) аналітично-дослідницький, який 

полягає у встановленні норм на основі вивчення затрат часу спосте-
реженням, тобто за разовими нормативами, створюваними при вив-

ченні нормованої операції; 3) розрахунково-порівняльний, який 

полягає в порівнянні нормованої операції з типовою і використанні 
типових норм часу. 

МЕТОДИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 
Методи спостережень для вивчення затрат робочого часу, забез-

печують різну точність отриманих результатів. Вибір методу визна- 

 

чається, перш за все, характером об’єкту дослідження і поставлени-

ми економічно-виробничими завданнями: 
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а) Хронометраж – це метод вивчення затрат робочого часу на 
виконання циклічно-повторюваних ручних і машинно-ручних опе-

рацій, хронометраж може бути суцільним і вибірковим. Спостере-
ження рекомендується проводити через 2…2,5 години піс-ля почат-
ку робочої зміни. Точність отриманих результатів – 1 с, обладнан-

ня–секундомір, хроноскоп. Область можливого застосу-вання–при 

раціоналізації трудових рухів в серійному і масовому виробництві. 
б) Фотографія робочого дня – є методом вивчення затрат робо-

чого часу протягом однієї або декількох змін. На відміну від хроно-

метражу, фотографія робочого дня відображує всі види затрат робо-

чого часу, а не тільки тривалість елементів операції. Розрізняють ін-

дивідуальну, групову і бригадну фотографії робочого дня. Точність 
– 1 хв., обладнання – наручний годинник, область застосування – 

при аналізі структури затрат робочого часу для підвищення продук-

тивності праці. 
в) Метод моментних спостережень – ґрунтується на викорис-

танні теорії ймовірності і застосовується для отримання укрупнено-

го балансу робочого часу. Фіксується не тривалість відповідного 

виду затрат робочого часу, а тільки наявність його в момент спосте-
реження на даному робочому місці. Точність 3…5 %, обладнання – 

наручний годинник, область застосування – при вивченні викорис-
тання робочого часу великої групи працівників. 

г) Кінозйомка – один з методів комплексного вивчення трудо-

вих процесів, який дозволяє автоматично з високою точністю фік-

сувати тривалість елементів процесу і на цій основі здійснювати йо-

го глибокий і всесторонній аналіз. Точність – 0,05 с, обладнання – 

кінозйомочна і проекційна апаратура, область застосування – при 

всебічному вивченні трудових процесів. 

д) Осцилографування – це також метод комплексного вивчен-

ня трудових процесів. Точність – 0,05 с, обладнання – осцилограф і 
датчики, область застосування – при вивченні взаємодії працівника 
і обладнання. 

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ  

ПРАЦІВНИКІВ 

Нормування праці інженерно-технічних робітників і службовців 

має особливості. Так, наприклад, для нормування робіт, які мають 
стабільний, повторювальний характер (машиністки, обліковці, опе-
ратори) використовується аналітично-розрахунковий або аналітич-
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но-дослідницький метод. Якщо об’єм роботи не піддається обліку, 

але зміст її стабільний, встановлюються норми обслуговування (за-
робітна плата, виписка рахунків і накладних). Для керівних пра-
цівників встановлюється норми управляємості. Для старших і рядо-

вих спеціалістів встановлюється співвідношення 1:3, між інженером 

і техніком 1:(3…4). 

 

М2.4. СТИМУЛЮВАННЯ І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ 
 

ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ І ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Однією з найважливіших задач наукової організації праці на пі-

дприємстві є забезпечення матеріальної і моральної зацікавле-ності 
працюючих в результатах праці. Основними засобами мате-
ріального стимулювання високопродуктивної праці є: 
1) заробітна прлата; 2) грошове преміювання; 3) присвоювання 
більш високого розряду або переведення на більш відповідальну і 
високо-оплачувану посаду та ін. 

За недобросовісну роботу застосовуються матеріальні санкції: 
1) повне або часткове позбавлення премії; 2) утримання оплати за 
ви-готовлення бракованої продукції; 3) тимчасове пониження в по-

саді або кваліфікаційному розряді. 
Тарифна система. Єдиний підхід до оплати праці забезпечуєть-

ся тарифною системою, яка базується на тарифно-кваліфікаційних 

довідниках, тарифних сітках і тарифних ставках. 

Тарифно-кваліфікаційний довідник містить перелік каліфі-
каційних характеристик робіт і вимог до їх виконавців в залежності 
від складності і точності робіт, умов праці, необхідних занаь і нави-

чок. 

Тарифні сітки диференціюють рівень оплати праці за каліфі-
каційними групами. 

Розмір оплати праці робітника відповідного розряду за одну го-

дину називається тарифною ставкою.  

Для підприємств будівельних виробів і конструкцій прийнята 
шестирозрядна сітка.  

Прийняте прогресивне зростання розмірів тарифних ставок при 

переході в більш високі тарифні розряди. Наприклад, годинні тари-

фні ставки для робітників І і ІV розряду будівельної галузі відріз-
няються майже у 2 рази. Можуть бути встановлені диференційовані 
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надбавки до тарифних ставок: ІІІ розряду – до 12%; ІV розряду – до 

10%, V – до 24% відповідної тарифної ставки. Робітникам можуть 

бути встановлені доплати в розмірі до 12% тарифної ставки на ро-

ботах з важкими і шкідливими умовами праці і до 24% - на роботах 

з особливо важкими і шкідливими умовами праці. 
Форми оплати праці. У відповідності з мірою кількості праці 

(відпрацьований час або вироблена продукція) застосовуються дві 
форми оплати праці: відрядна і погодинна (рис.4.39). 

 

 
 

Рис.4.39. Форми оплати праці. 
 

Основною формою оплати є пряма відрядна оплата, яка охоп-

лює і індивідуальну працю (пряма відрядна індивідуальна оплата), і 
ко-ективну працю (пряма відрядна колективна оплата).  

Для застосування цих форм оплати необхідна наявність норм 

часу або норм виробітку. На підприємствах будівельних матеріалів 

пряма відрядна індивідуальна оплата застосовується переважно в 

допоміжних цехах, в основних цехах більш ефективна – колективна. 
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Заробіток робітника (індивідуальна форма) і загальний заробі-
ток бригади (колективна форма) відповідно визначається за форму-

лами: 

∑
=

⋅=
п

і

Фііі НСЗ
1

 ; 

∑
=

⋅=
п

і

Фбрібріі НСЗ
1

 , 

де   ФіН  – фактичний виробіток по кожному i -му виду роботи;  

іС  - розцінка на одиницю i -ї роботи (продукції);  

ФбріН  - фактичний об’єм i -ї роботи, виконаної бригадою;  

бріС  - відрядна бригадна розцінка за одиницю i -ї роботи. 

При розподілі колективної прямої відрядної заробітної плати 

пропорційно тарифним ставкам і часу, відпрацьованому кожним 

членом бригади, не враховується дійсний внесок кожного робітника 
в результати загальної праці. Цей недолік усуває застосування кое-
фіцієнта трудової участі, який встановлюється радою бригади. 

При непрямій відрядній оплаті праці норми і розцінки встанов-

люються не за результатами безпосередньої роботи виконавців, а за 
одиницю продукції, виробленої на ділянці, яку обслуговують дані 
робітники. Така система застосовується для стимулювання праці 
допоміжних робітників, безпосередньо не зайнятих виробництвом 

продукції. Основою при розрахунку є непряма відрядна оцінка: 

В

змTj

н
Нn

TС
С

⋅

⋅
=

0

 , 

де TjС  - годинна тарифна ставка допоміжного робітника;  

змT  - тривалість робочої зміни;  

0n  - кількість робітників, які обслуговуються;  

ВН  - норма виробітку при непрямій відрядній системі. 
Заробітна плата допоміжного робітника при непрямій відрядній 

системі оплати праці розраховується за залежністю: 
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Фі

п

і

НН НСЗ ⋅= ∑
= 1

, 

де ФіН  - фактичний виробіток i -того робітника, який обслугову-

ється, за розрахунковий період.  

Для стимулювання росту кількісних і якісних показників вироб-

ництва застовується відрядно-преміальна оплата праці. Вона 
включає крім основного заробітку робітника, премію за виконання і 
перевиконання встановлених показників. Відрядно-преміальна сис-
тема оплати праці застосовується у виняткових випадках в якості 
тимчасового засобу стимулювання підвищення продуктивності 
праці на “вузьких ділянках” виробництва. 

Системи погодинної оплати праці застосовуються у слідуючих 

випадках: 

а) коли працю можна нормувати; 

б) коли відрядна оплата може призвести до погіршення якості 
продукції; 

в) в період освоєння нової продукції або нового обладнання. 

При простій погодинній оплаті розмір заробітної плати робітни-

ка визначається тарифною ставкою і кількістю відпрацьованих го-

дин: 

,BСЗ Tпог ⋅=  

де TС  -  годинна тарифна ставка, яка відповідає кваліфікації розря-

ду робітника;  
B  – фактично відпрацьоване число годин за розрахунковий період. 

Праця робітників, яка значно впливає на результати виробницт-
ва (ремонтники, електромонтери, контролери і т. п.) оплачується за 
погодинно-преміальною системою. В цьому випадку крім оплати 

за тарифними ставками за відпрацьований час робітникам виплачу-

ється премія за досягненням певних кількісних і якісних показників. 

Погодинна колективна оплата праці підвищує зацікавленість 
робітників, так як вони преміюються за спільними результатами 

праці і отримують доплати за суміщення професій і скорочення чи-

сельності робітників у порівнянні з нормами. 

Погодинна (окладна) система оплати праці є основою для ін-

женерно-технічних працівників і службовців. Заробіток при цьому 

визначається, виходячи з встановленого за штатним розкладом 
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окладом і фактично відпрацьованого часу. Для інженерів введені 
кваліфікаційні категорії: інженер, інженери І і ІІ категорій, ведучий 

інженер, у відповідності з якими встановлені посадові оклади. Кері-
вникам підрозділів, спеціалістам і службовцям можуть також вста-
новлювати надбавки (до 50% посадового окладу) за рахунок і в ме-

жах економії по фонду заробітної плати. 

 

ТРУДОВА, ТЕХНОЛОГІЧНА І ВИРОБНИЧА ДИСЦИПЛІНА 
Дисципліна – це встановлений порядок поведінки людей, який 

відповідає існуючим в суспільстві нормам і вимогам організації 
праці. На підприємствах розрізняють: 
а) трудова дисципліна – забезпечує підтримання установленого ре-
жиму дня, високопродуктивне використання робочого часу, добро-

совісне виконання трудових обов’язків; 

б) технологічна дисципліна – означає точне дотримання вимог 
технологічної документації, яка регламентує послідовність, режим і 
способи виконання технологічних процесів; 

в) виробнича дисципліна передбачає неухильне виконання вироб-

ничого плану, чіткий розподіл виробничих завдань, бережливе від-

ношення до обладнання і матеріалів, безумовне виконання розпоря-

джень і вказівок керівного персоналу, дотримання правил охорони 

праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. 

Зміст вимог до дисципліни праці визначається типовими прави-

лами внутрішнього трудового розпорядку, на основі яких розробля-

ються місцеві правила для окремих підприємств. Правила внутріш-

нього трудового розпорядку затверджуються директором заводу. 

Вони встановлюють основні обов’язки робітників, службовців і 
аміністрації, порядок прийому на роботу і звільнення. 

ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Базою покращення трудової дисципліни є високий рівень орга-

нізації виробництва, праці і побуту. Неорганізованість виробництва, 
штурмівщина, понаднормова робота, несприятливі умови праці 
(шум, пил, бруд та ін.) викликають порушення трудової дисциплі-
ни: 

- запізнення на роботу; 

- передчасне залишення роботи; 

- відривання на особисті справи в робочий час; 
- виконання робіт, не зумовлених виробничим завданням; 
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- прогули; 

- порушення вимог охорони праці; 
- порушення технології виконання робіт. 

МІРИ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ НА ПРАЦІВНИКІВ 
До порушників трудової дисципліни адміністрація має право 

використати міри дисциплінарного впливу і економічні санкції:  
1) Винесення зауваження; 2) Догана; 3) Сувора догана; 4) Пере-

ведення на нижче оплачувану роботу; 5) Повне або часткове позба-
влення премії; 6) Позбавлення винагороди за підсумком річної ро-

боти підприємствам; 7) Звільнення. 

Не допускається довільний вибір мір дисциплінарного впливу, 

наприклад, зарахування прогулу в рахунок чергової відпустки. За 
один проступок може бути накладене тільки одне стягнення при 

письмовому поясненні винуватця. Будь-яке стягнення накладається 
не пізніше 6 місяців з дня здійснення або 1 місяця з дня виявлення 

провини. Зняття стягнення здійснюється не раніше, ніж через рік, 

дострокове зняття можливе, якщо працівник не допустив нового по-

рушення трудової дисципліни, працював активно і добросовісно. 

 

2.5.  УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ, 

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ І СИСТЕМИ АВТОМАТИЗО- 

ВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
 

СУТНІСТЬ І ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Управління є функцією суспільної праці і тісно пов’язане з його 

розподілом та кооперацією. Сутність управління полягає у гармоні-
зації та регулюванні різних єлементів суспільного виробництва. 

Управління підприємством є процес цілеспрямованого систем-

ного впливу на трудовий колектив, що базується на застосуванні 
об’єктивних законів економіки, суспільства та природи з метою ре-
гулювання і забезпечення суспільного виробництва. 

Основними завданнями управління підприємством є: 
1)- забезпепечення виконання підприємством замовлень за якісними 

і кількісними показниками; 2)- забезпечення умов безперервного 

зростання і технічного вдосконалення виробництва на основі впро-

вадження нової техніки, технології, організації виробництва і праці; 
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3)- забезпечення зниження собівартості і підвищення якості проду-

кції; 4)- розвиток творчої ініціативи працюючих. 

Згідно з основним положенням теорії систем будь-які об’єкти, 

явища чи процеси, включаючи підприємство, можна розглядати як 

систему. Під системою розуміють сукупність взаємопов’язаних у 

єдине ціле елементів. Елемент системи це частина цілого, яку при 

даному розгляді не треба роз’єднувати на складові.  
Перша особливість підприємства як системи полягає у тому, 

що підприємство – це відкрита система, яка може існувати лише за 
умов активної взаємодії з оточуючим середовищем. Підприємство 

сприймає з проміжного і загального зовнішнього середовища ос-
новні фактори виробництва та перетворює їх на виході у зовнішнє 
середовище. При цьому умовою життєздатності системи є вигідний 

обмін „входу-виходу”. 

Друга особливість підприємства як системи: воно являє собою 

штучну систему, яка створена людиною заради її власних інтересів,  

перш за все спільної праці. Тому природною характеристикою будь-

якого підприємства є поділ праці. Розрізняють дві форми поділу 

праці: горизонтальну та вертикальну. 

Перша форма – це поділ праці на складові частини загальної ді-
яльності шляхом розкладання роботи на окремі завдання. Рзульта-
том горизонтального поділу праці є формування підрозділів підпри-

ємства, які виконують певні частини загального трансформаційного 

процесу. 

Управління являє собою діяльність пов’язану з координацією 

роботи інших людей, також є складовою системою. Диференціація і 
координація самої управлінської праці, формування рівнів управ-

ління здійснюється за допомогою вертикального поділу праці. 
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ СИСТЕМОЮ 

Виробнича система – підприємство складається із двох взаємно-

пов’язаних систем: управляємою та управляючою. 

Управляєма система об’єднує всі єлементи і підсистеми підпри-

ємства, що забезпечують процес створення готової продукції. 
Управляюча система включає в себе всі елементи і підсистеми 

підприємства, що забезпечують дію процесу управління – ціленап-

равленого впливу на групи працюючих, які зайняті в керованій сис-
темі. Зв’язок між ними здійснюється при допомозі інформації, що 

надходить із однієї системи в другу та яка є основою для напрацю-
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вання управляючих впливів, потрапляючих в управляєму систему 

для виконання. 

Підприємство зазнає перемінних впливів зовнішнього середови-

ща через отримання великих об’ємів інформації, що вимагає побу-

дови управляючої системи за ієрархічним принципом, яка має слі-
дуючі властивості:  
- всі рівні системи інформаційно зв’язані між собою так, що кожний 

її рівень m  здійснює управління рівнем )1( +m та одночасно керу-

єть-ся рівнем )1( −m ; 

- інформація від об’єкту управління надходить до верхніх рівнів по-

слідовно у стисненому виді, внаслідок чого нижчий рівень сприйма-
ється вищим як «чорна скринька», яка інформує про результати ді-
яльності, а не про процеси їх досягнення; 

- ефективність роботи кожного рівня управління тим вища, чим ме-

ншу частину отриманої ним інформації він передає на послідуючий 

рівень; 

- ієрархія управляючої системи узгоджується з ієрархією виробни-

чої системи. 

Виробничі системи характеризуються прямими зв’язками (між 

виходом компонента i  та входом компонента j ) та зворотними 

(між виходом і входом одного і того ж компонента). Зворотний 

зв’язок підвищує ефективність управління в умовах впливу на 
об’єкт управління стохастичних збурень та забезпечує регулюван-

ня – здійснення заданої програми керування. 

Існують слідуючі типи регулювання: 

- стабілізація, тобто підтримання заданого постійного значення ви-

хідної величини об’єкту регулювання; 

- програмне регулювання – зміна вихідної перемінної величини 

об’єкту управління відповідно до заданої програми; 

- відслідковування, коли програма наперед не розраховується, а 
визначається поведінкою об’єкта управління. 

Зворотний зв’язок не є достатньою умовою для забезпечення 
стійкості управління, тому орган управління повинен мати власти-

вість адаптації до стохастичних змін середовища і самого об’єкту 

управління, тобто властивість саморегуляції. 
ФУНКЦІЇ І ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ 

Функція управління – це певний вид діяльності, в процесі якої 
здійснюється ефективний вплив на об’єкт управління і 
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розв’язується поставлене завдання, мета та ін. Основними функція-

ми управління з точки зору технології виробництва є: 
1) - планування–процес визначення межі діяльності, передбачення 
майбутнього розвитку та поєднання індивідуальних завдань членів 

організації для досягнення загального розвитку; 

2) - організація – процес формування структури системи розподі-
лення завдань, повноважень і відповідальності між членами органі-
зації для досягнення загальної мети її діяльності; 
3) - підбір та розстановка кадрів і їх стимулювання – для того, щоб 

досягти мети організації, керівник повинен не тільки спланувати ро-

боту, але й примусити людей виконувати її. Таким чином, для забез-
печення цілості організації як системи, застосовуються мотивації та 
контроль. 

Мотивація – процес, що спонукає членів організації до спіль-

них погоджених дій, які забезпечують досягнення загальної мети; 

Контроль - це процес вимірювання досягнутих за певний пері-
од результатів, порівняння досягнутого з запланованим та коригу-

вання діяльності, які у сукупності забезпечують виконання органі-
зацією своїх виробничих планів. 

Ще однією функцією управління з точки зору відносин власнос-
ті є реалізація власниками засобів виробництва своїх прав на різні 
об’єкти власності, своїх цілей управління. Зазначені функції тісно 

пов’язані між собою у єдиному процесі управління.  

Важливим принципом управління є виконання різними суб’єк-

тами управління взятих на себе зобов’язань, або принцип відпові-
дальності. 

У світовій науковій літературі комплексний підхід до управлін-

ня організацією як певною соціальною системою розкривається на 
основі так званої концепції семи характеристик організації:1) стра-
тегії; 2) структури; 3) системи; 4) складу кадрів; 5) стилю керівниц-

тва; 6) суми звичок; 7) сумісних цінностей. 

Управління підприємством відображає сукупність взаємопов’я-

заних процесів планування, організації, мотивації і контролю. 

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 

Реалізація функцій управління здійснюється за допомогою сис-
теми методів управління, під якими розуміють сукупність спосо-

бів, прийомів впливу суб’єкта на об’єкт управління для досягнення 
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поставленої мети. Основними об’єктами управління є трудові коле-
ктиви або окремі особи. 

Об’єктом управління є предмет, процес, явище, на які спрямо-

вано управлінську діяльність. 

Суб’єкт управління – це особа (менеджер) або орган (апарат 
управління), що здійснює управлінську діяльність відносно об’єкту 

управління для досягнення мети.  

Управління господарською організацією спрямоване на людей, 

на коло їх інтересів, тому основою класифікації методів управління 
є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі ви-

робничої діяльності. За своїм змістом їх можна поділити на: 
 - матеріальні;  
 - соціальні; - мотиви (соціального) примусового характеру. Ві-

дповідно до цього розрізняють економічні, соціально-психологічні 
та організаційні методи управління діяльністю підприємства. 
Економічні методи управління реалізують матеріальні інтереси 

участі людини у виробничих процесах шляхом використання товар-

но-грошових відносин. Ці методи мають два аспекти реалізації.  
Перший – це управління, орієнтоване на використання створено-

го на державному рівні економічного елементу загального зовніш-

нього середовища: формування системи оподаткування; визначення 
амортизаційної політики; формування митної політики; визначення 

мінімального рівня заробітної плати, тощо. 

Другий аспект пов’язаний з управлінням, орієнтованим на вико-

ристання різноманітних економічних категорій, таких як фінансу-

вання, кредитування, ціноутворення, економічні санкції і т.і. 
Соціально–психологічні методи реалізують мотиви соціальної 

поведінки людини, реалізація яких здійснюється за допомогою різ-
но-манітних засобів соціального орієнтування і регулювання, вирі-
шення конфліктних ситуацій, гуманізації та демократизації праці. 

Організаційні методи управління реалізують мотиви приму-

сового характеру, це комплекс способів та прийомів впливу на лю-

дей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміні-
стративній владі керівництва. Всі організаційні методи управління 

поділяються на регламентуючі та розпорядчі. 
Зміст регламентуючих методів полягає у формуванні структу-

ри та ієрархії управління, делегування повноважень і відповідаль-

ності членами організації, визначенні орієнтирів діяльності підлег-
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лих, надання методичної, інструктивної та іншої допомоги вико-

навцям. 

Розпорядчі методи управління охоплюють поточну оператив-

ну організаційну роботу, тобто визначення і розподіл конкретних 

завдань виконавцям, контроль за їх виконанням, проведення нарад 

тощо. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ ТИПИ 

У відповідності з виробничою структурою підприємства форму-

ються органи управління дільниць, цехів і підприємств в цілому. 

Одночасно з цим, поділ праці в сфері управління зумовлює відо-

кремлення однорідних робіт за функціями управління і зосереджен-

ням цих робіт у підрозділах апарату управління. 

Поділ управління. Управлінський персонал підприємства поді-
ляється на лінійний та функціональний. Лінійний персонал забез-
печує безпосереднє керівництво виробництвом, а функціональний 

- допомагає лінійним керівникам використовувати функції управ-

ління своїми підрозділами. 

Між лінійними керівництвами і посадовими особами апарату 

управління виконуються певні організаційні відносини. Сукупність 

лінійних і апаратних органів управління та відносини між ними 

утворюють систему управління підприємством. Організаційна си-

стема управління будь-яким суб’єктом господарювання – це фо-

рма системи управління, яка визначає склад, взаємодію і підпоряд-

кованість її елементів. 

Організаційна структура підприємства ринкової економіки 

поряд із гнучкістю, адаптивністю і здатністю до інновацій, повинна 
мати такі переваги, як керованість і підприємницький дух. Саме ці 
якості, разом узяті, зумовлюють тісну взаємодію формальної і не-
формальної структур. Доповнюючи формальну структуру, нефор-

мальна бере на себе невирішені нею проблеми, формує нові комбі-
нації людей, які враховують інтереси кожного.  

В організаційній структурі управління кожний її елемент має 
своє певне місце та відповідні зв’язки, які і забезпечують їх взаємо-

дію. Наведені елементи системи управління поділяються на лінійні, 
функціональні та міжфункціональні. 

Лінійні зв’язки виникають між підрозділами та керівництвами 

різних рівней управління. 
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Функціональні зв’язки характеризують взаємодію керівників, 

що виконують певні функції на різних рівнях управління. 

Міжфункціональні зв’язки мають місце між підрозділами од- 

ного і того ж рівня управління. 

Організаційні форми управління реалізуються в різних ти-

пах підприємств, об’єднань, товариств, визначених законодавством 

України: серед підприємств – індивідуальні, сімейні, колективні, 
державні, спільні, орендні; із об’єднань – асоціації, корпорації, кон-

церни, консорціуми; до господарських відносяться акціонерні това-
риства відкритого і закритого типу, товариства з обмеженою і дода-
тковою відповідальністю. 

В практиці господарювання традиційно розрізняють декілька 
типів організаційних структур управління. 

1) Лінійна – це така структура, між елементами якої існують 
лише одноканальні взаємодії, коли кожний підлеглий має тільки 

одного керівника, який і виконує всі адміністративні та спеціальні 
функції у відповідному підрозділі. 

2) Основу функціональної структури становить поділ функцій 

управління між окремими підрозділами апарату управління, що за- 
безпечує компетентне керівництво по кожній функції управління та 
чутливість до нових явищ у зовнішньому середовищі. 

3) Лінійно-функціональна структура управління спирається на 
підрозділ повноважень та відповідальності по функціях управління 
та прийняття рішень по вертикалі. 

4) Виникнення дивізіональної організаційної структури управ-

ління пов’язане з поглибленням поділу управлінської праці. При 

цьому кожний виробничий підрозділ має свою власну досить розга-
лужену структуру управління, що забезпечує його автономне функ-

ціонування. 

5) За матричної організаційної структури управління поряд з 
лінійними керівництвами підприємства та функціональними апара-
тами управління виділяють ще й тимчасові предметно-спеціалізова-
ні ланки - проектні групи, які формуються з спеціалістів постійних 

функціональних відділів. Головна особливість матричних організа-
ційних структур – їх висока гнучкість та орієнтація на нововведен-

ня.  
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ОСНОВНІ ВИМОГИ УПРАВЛІННЯ 
Щоб процес управління підприємством був ефективним, необ-

хідно дотримуватися таких основних вимог: 
1)- розглядати людину, як головне джерело підвищення продуктив-

ності праці й ефективності виробництва; 
2)- планувати діяльність крупних компаній та підприємств; 

3)- надавати підрозділам і працівникам цих підрозділів певну авто-

номію, що стимулюють їх підприємливість; 

4)- постійно орієнтуватися на потреби споживачів, що досягається 
шляхом раціональної маркетингової діяльності; 
5)- дотримуватися простоти форм управління, мати малочисельний 

управлінський апарат; 
6)- діяти енергійно і швидко при концентрації зусиль компанії бага-
тьох лідерів і новаторів; 

7)- органічно поєднувати автономію, свободу окремих підрозділів з 
жорстким централізмом. 

ТИПИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ - АСУ 

Державні АСУ призначені для вирішення найважливіших на-
родногосподарських проблем країни. На базі використання обчис-
лювальних комплексів та економіко-математичних методів в них 

складають перспективні та поточні плани розвитку країни, ведуть 

облік результатів та регулюють діяльність окремих ланцюгів на-
родного господарства, розробляють державний бюджет і контро-

люють його виконання і т. ін.  

Центральне місце в мережі державних АСУ належить автомати-

зованій системі державної статистики (АСДС). Роль та місце АСДС 

в ієрархії управління визначається тим, що вона є основним джере-
лом статистичної інформації, необхідної для функціонування усіх 

державних і регіональних АСУ.  

Серед АСУ, з якими взаємодіє АСДС, важливе місце належить 
автоматизованій системі планових розрахунків (АСПР). АСПР фун-

кціонує при Міністерстві економіки України і являє собою ін-

формаційну систему, призначену для розробки народногосподар-

ських планів та контролю за їх виконанням в умовах застосування 
засобів обчислювальної техніки для збору і обробки інформації.  

Процес взаємодії АСДС з АСПР має взаємний характер: статис-
тична інформація, джерелом якої є АСДС, необхідна на всіх етапах 

складання перспективних і поточних планів розвитку господарства 
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країни. У свою чергу, планова інформація надходить до АСДС і є 
основою для обліку та аналізу виконання планів і завдань. Взаємо-

дія АСДС та АСПР передбачає також спільний аналіз соціально-

економічних проблем розвитку народного господарства. Тому 

АСДС має повністю задовольнити потреби оптимального плану-

вання, проводити економіко-математичний аналіз демографічних 

процесів у суспільстві, міжгалузевих зв’язків, споживання та при-

бутків населення, показників діяльності підприємств.  

АСДС взаємодіє також з державною інформаційною системою 

фінансових розрахунків (АСФР) при Міністерстві фінансів України.  

АСФР призначена для автоматизації фінансових розрахунків на базі 
сучасної обчислювальної техніки з державного бюджету країни та  
контролю за його виконанням. При цьому вона використовує стати-

стичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди спо-

живання, запаси та витрати фінансових ресурсів і т. ін.  

Відомі й інші державні АСУ, система обробки інформації з цін 

(АСОІ цін), система управління національним банком (АСУ банк), 

система обробки науково-технічної інформації (АСО НТІ) і т. ін.  

Територіальні АСУ призначені для управління адміністратив-

но-територіальним регіоном. Сюди належать АСУ області, міста, 
району. Ці системи виконують роботи з обробки інформації, яка 
необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування 
звітності й видачі оперативних даних місцевим і керівним держав-

ним та господарським органам.  

Галузеві інформаційні системи управління призначені для 
управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Галузе-

ві АСУ діють у промисловості та в сільському господарстві, будів-

ництві на транспорті і т. ін. В них розв’язуються задачі інформацій-

ного обслуговування апарату управління галузевих міністерств і їх 

підрозділів. Галузеві АСУ відрізняються сферами застосування – 

промислова, наукова.  
Інформаційні системи діють у нашій країні під назвою «автома-

тизовані системи (АС)». Загалом АС — це система, яка складається 
з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності та 
реалізує інформаційну технологію виконання установлених функ-

цій.  

Залежно від виду діяльності розрізняють такі різновиди АС: ав-

томатизовані системи управління (АСУ), системи автоматизованого 
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проектування (САПР), автоматизовані системи наукових дослі-
джень (АСНД) і т. ін.  

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АСУ 

Сформульовані академіком В.М. Глушковим науково-методичні 
положення та рекомендації з проектування автоматизованих систем 

управління тепер склались як принципи побудови АСУ, закріплені 
державним стандартом. До них належать принципи системності, 
розвитку, сумісності, стандартизації та уніфікації, ефективності.  

1. Принцип системності є основоположним при створенні, фу-

нкціонуванні і розвитку АСУ. Він дає змогу розглядати досліджу-

ваний об’єкт як одне ціле; виявляти різноманітні типи зв’язків між 

структурними елементами, які забезпечують цілісність системи; 

встановлювати напрямок виробничо-господарської діяльності сис-
теми і реалізовувані нею конкретні функції. Системний підхід пе-
редбачає проведення двохаспектного аналізу, відомого під назвою 

«макро- і мікропідходів».  

При мікроаналізі система або її елемент розглядається як части-

на системи вищого порядку. Особлива увага приділяється інформа-
ційним зв’язкам: встановлюється їх кількість; виокремлюються та 
аналізуються ті зв’язки, які зумовлені метою вивчення системи, а 
далі відбираються найперспективніші, які реалізують задану цільо-

ву функцію.  

При мікроаналізі вивчається структура об’єкта, аналізуються її 
складові елементи з погляду їх функціональних характеристик, які 
виявляються через зв’язки з іншими елементами та зовнішнім сере-
довищем.  

2. Принцип розвитку полягає в тому, що АСУ створюється з 
урахуванням можливості постійного поповнення й оновлення функ-

цій системи і видів її забезпечення. Автоматизована система має на-
рощувати свої обчислювальні можливості, оснащуватись новими 

технічними і програмними засобами, бути здатною постійно розши-

рювати й поновлювати склад задач та інформаційний фонд, який 

створюється у вигляді баз даних.  

3. Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємо-

дії АСУ різних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування. 

Реалізація цього принципу дає змогу забезпечити нормальне функ-

ціонування економічних об’єктів, підвищити ефективність управ-

ління народним господарством та його окремими ланками.  
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4. Принцип стандартизації та уніфікації полягає в необхіднос-
ті застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів 

функціонування АСУ. Впровадження в практику створення і роз-
витку АСУ цього принципу дає змогу скоротити часові, трудові і 
вартісні витрати на створення АСУ за максимально можливого ви-

користання нагромадженого досвіду у формуванні проектних рі-
шень і впровадженні автоматизації проектних робіт.  
5. Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального спів-

відношення між витратами на створення АСУ і цільовим ефектом, 

одержаним при її функціонуванні.  
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ПІДПРИЄМСТВОМ – АСУП 

Створенню автоматизованих систем управління (АСУ) в Украї-
ні приділяється багато уваги. За масштабами, темпами зростання, 
витратами матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, а також за 
ступенем впливу на процеси управління проблема створення АСУ 

перетворилася на велике державно-господарське завдання.  

На сучасному этапі комп’ютеризації всіх сфер життя людства 
гостро стоїть питання автоматизації управління підприємством. В  

теперішній час предприємства країн СНД використовують визнані у 

всьому світі методики MRP, MRP II. 

Перші автоматизовані системы планння виробництва – системи 

планування матеріальних ресурсів, MRP-системи – виникли в США 

в 60і роки 20-го століття, и до теперішнього часу не втратили своєї 
актуальності.  

В Японії в цей час активно впроваджувалась методика КАН-

БАН, заснована на концепції Just-in-Time (точно-вчасно). Засновни-

ком цієї методики стала фірма Toyota. Сутність концепції Just-in-

Time полягає в тому, що матеріали і комплектуючі деталі надходи-

ли на підприємство и далі в цех саме в той момент, коли це було 

необхідно для виробництва без утворення складських і внутрішньо-

цехових запасів. 

Проблема наявності необхідних матеріалів і комплектуючих в 

необхідний час, в необхідному місці та в необхідній кількості особ-

ливо актуальна для масових сборочних виробництв, де простої кон-

вейера недопустимі. Саме під такі виробництва і розроблялася ме-
тодологія MRP та відповідні програмні рішення. 

Методологія MRP забезпечує реалізацію слідуючих цілей:  
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1) мінімізувати запаси на складах сировини і готової продукції;  
2) оптимізувати надходження матеріалів і комплектуючих на вироб-

ництво та виключити простої обладнання.  

Необхідно розуміти, що MRP – це методологія, яка на практиці 
являє собою комп’ютерну програму. 

В теперішній час для планування ресурсів підриємств з серій-

ним виробництвом застосовується підхід, отримавший назву MRP II 

(Ma-nufacturing Resources Planning) – планування виробничих ресу-

рсів. Ядром системи є методика планування потреб в матерціалах 

MRP (Material Requirements Planning).  

Початком планування є бізнес-план підпримства, розроблений 

на тривалий строк, а кінцем його - виробничий графік закупівель, 

поставок і завантаження ресурсів з точністю до неділь та днів, рід-

ше – годин і хвилин. 

Дослідження, виконані на протязі багатьох років вишукали ос-
новні проблеми, пов’язані із впровадженням MRP-систем: 

1) Тільки малий відсоток користувачів MRP вважають, що вони 

успішно застосовують MRP-системи. Кількість встановлених ситем 

є великим, але вони реально не є впровадженими. 

2) Календарне планування виробництва користувачами MRP не 
комп’ютеризироване. 

Функціональність системи MRP II розроблялась, виходячи із по-

треб сборочного виробництва. Але, оскільки диапазон підприємств 

з перервним виробничим циклом дуже широкий, то для деяких із 
них информація, яку надає повна MRP II-система є надлишковою. 

Ось чому на ринку пропонуються АСУП, розраховані на різні інфо-

рмаційні потреби. 

В теперішній час найбільш популярною АСУП на російському 

ринку є система Галактика, яка відповідає стандартам MRP і MRP 

II. Головною перевагою Галактики є те, що вона розроблялася в Ро-

сії та відповідає всім вимогам предприємств країн СНД. 

В 1986 році були запроектовані перші модулі на замовлення під-

приємств (Збут, Склад) і під цей проект була створена фірма Новий 

Атлант в м. Москві, яка розробляє нові прикладні програми для під-

приємств.  

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ-САПР 
На цей час у галузі інформатики найбільш динамічно розвива-

ються комп’ютерні графічно-інформаційні технології. Вони невпин-
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но розширюють свою методологічну основу, інструментальну базу 

й сферу застосування, охоплюючи все більше коло галузей життєді-
яльності людини. При цьому основним функціональним реалізато-

ром таких технологій виступає комп’ютерна графіка, що є багато-

функціональною складовою цих технологій, найлегше сприймаєть-

ся та найшвидше обробляється й засвоюється людиною.  

Широкий клас програм призначений для створення та обробки 

графічних зображень. Розрізняють три категорії: растрові редакто-

ри; векторні редактори; 3-D редактори (тривимірна графіка).  
У растрових редакторах графічний об’єкт представлений у ви-

гляді комбінації точок (растрів), що мають свою яскравість та колір. 

Такий підхід ефективний, коли графічне зображення має багато ко-

льорів і інформація про колір елементів набагато важливіша за ін-

формацію про їх форму.  

Векторні редактори відрізняються способом представлення да-
них про зображення; об’єктом є не точка, а лінія, яка розглядається, 
як математична крива ІІІ порядку і представлена формулою. Таке 
представлення компактніше за растрове, дані займають менше міс-
ця.  

Редактори тривимірної графіки використовують для створення 
об’ємних композицій, які мають дві особливості: дозволяють керу-

вати властивостями поверхні залежно від властивостей освітлення, 
а також дозволяють створювати об’ємну анімацію.  

З появою і поширенням персональних комп’ютерів та їх про-

грамного забезпечення комп’ютерна графіка стала доступним ін-

струментальним засобом широкого кола спеціалістів багатьох галу-

зей.  

Швидке розширення функціональних можливостей сучасної об-

числюваної техніки створило базу для подальшого розвитку й вдо-

сконалення систем комп’ютерної графіки, що забезпечують відо-

браження динамічних сюжетів, де зображення послідовно змінюють 
одне одного за визначеним сценарієм. Серед таких систем прийнято 

виділяти три групи:  

- системи графічного (імітаційного) моделювання, основною зада-
чею яких є візуалізація процесів у фізиці, хімії, астрономії, медици-

ні тощо;  

- системи імітації динамічних ситуацій (наприклад, динамічні тре-
нажери); 
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- системи отримання двовимірних та тривимірних наочних зобра-
жень різноманітних об’єктів для телебачення й кіно з наступною їх 

компіляцією за певним сценарієм у вигляді, наприклад, рекламних 

комп’ютерних фільмів.  

 

 

2.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА, ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 

ОСНОВИ ВНУТРІШНЬО-ЗАВОДСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ 
Планування діяльності підприємства здійснюється на науковій 

основі з врахуванням багатьох чинників ринкової економіки. Нау-

кові принципи плануваня роботи підприємства реалізуються на де-
кількох рівнях. При цьому до основних методів планування відно-

сяться:  

1) техніко-економічного обґрунтування; 2) балансові; 3) прогно-

зування; 4) моделювання; 5) економіко-математичні; 6) програмно-

цільові. 
На нижчому рівні управління - рівні підприємства, головне зна-

чення набувають текуче та оперативне планування, згідно річного 

бізнес-плану підприємства та його економічних нормативів. 

Планування діяльності підприємства обов’язково здійснюється 
на основі перспективного, текучого і оперативного планування, які 
відрізняються змістом та задачами, але зв’язані між собою наступ-

ністю, а також технічною і економічною сутністю. 

Техніко-економічне планування передбачає складання комплек-

сних перспективних і текучих планів економічного розвитку підп-

риємства. 
При здійсненні внутрішньо-заводського планування конкрети-

зуються встановлені бізнес-планом об’єми робіт, визначаються за-
соби і метди їх виконання. Переспективним планом, який розробля-

ється на підприємстві є багаторічний план (на 3-5 років), а рогрону-

тою формою текучого планування – річний план підприємства. 
Оперативне планування – це подальша конкретизація текучого 

технічного і економічного планування. 
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ПЕРСПЕКТИВНЕ, ТЕКУЧЕ І ОПЕРАТИВНО-

ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ 
На сучасному етапі розвитку України важливе значення мають 

наукове прогнозування і переспективне планування на рівні під-

приємств різних форм власності. Довгостроковими прогнозами виз-
начають спрямування процесів та найбільш вірогідні строки здій-

снення різних подій, які використовуються для розробки стратегіч-

них рішень на всіх рівнях управління і планування. На рівні підпри-

ємства при цьому прогнозуються стійкість основних видів продук-

ції, характер і строки виникнення нових вимог до неї, необхідність в 

новій продукції та ін. 

Основними методами прогнозування є: а) дослідницький; б) 

нормативний. 
Дослідницьке прогнозування ґрунтується на наявних і потенцій-

них можливостях підприємства, які забезпечені ресурсами та науко-

во-технічними розробками, а також включає в себе аналіз існуючих 

тенденцій, направлене на пошук альтернативних рішень на базі до-

сягнутого рівня знань і відомостей про потенційні напрямки об’єкта 
прогнозування. 

Нормативне прогнозування спрямоване на вирішення текучих і 
перспективних задач підприємства, які розглядаються поетапно від 

майбутнього до сучасного. Нормативні методи найбільш ефективні 
при розробці прогнозів на невеликий період часу. При дослідниць-

кому і нормативному плануванні розвитку підприємства застосову-

ються методи математичного моделювання, екстраполяції та 

експертних оцінок. 

У множині методів математичного моделювання для цілей 

прогнозування найбільш поширені методи регресійного і кореляцій-

ного аналізу, які дозволяють встановлювати кількісні залежності 
між основними показниками підприємства і об’ємом випуску якіс-

ної продукції. 
Головною формою переспективного планування розвитку підп-

риємств є багаторічні плани (на 3-5років). За вказані строки є мож-

ливість перевести підприємство на більш високий організаційний, 

технічний та соціальний рівень. 

Вихідними даними для проектування багаторічного плану роз-
витку підприємства є: контрольні цифри, які відбивають потребу 

ринку; державні замовлення; довгострокові економічні нормативи 
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та ліміти, що встановлюють граничний розмір капітальних вкла-
день; прямі замовлення споживачів. 

Багаторічний план соціального і економічного розвитку підпри-

ємства включає в себе слідуючі розділи: 1) виробництво і реалізація 
продукції; 2) технічний розвиток і організація виробництва; 3) пока-
зники зростання економічної ефективності виробництва; 4) норми і 
нормативи; 5) капітальні вкладення і капітальне будівництво; 6) ма-
теріально-технічне забезпечення; 7) праця і кадри; 8) собівартість, 

прибуток і рентабельність виробництва; 9) фонди економічного 

стимулювання; 10) фінансовий план; 11) соціальний розвиток коле-
ктива підприємства; 12) охорона природи і раціональне викорис-
тання при-родних ресурсів. 

Формою текучого планування діяльності підприємства є річ-

ний план його розвитку. Він являє собою комплексний сукупний 

план із розвитку техніки, вдосконалення виробничо-господарської, 
фінансово-економічної і соціальної діяльності підприємства.  

Річний план підприємства вкючає в себе ті ж самі розділи, що і 
багаторічний, розробляється підприємством самостійно на підставі 
багаторічного плану та складених господарських договорів. 

При розробці річного плану вирішуються задачі оптимізації ви-

користання наявних ресурсів підприємства. Тобто при обмежених 

ресурсах вирішується задача по виконанню випуску продукції вста-
новленої кількості та асортименту, з планової собівартості при ви-

значеній рентабельності, що залежать від ефективності використан-

ня наявних ресурсів. З цією метою розробляються та порівнюються 
різні варіанти використання ресурсів шляхом складання економіко-

математичних моделей та обрахунком їх на ЕОМ. 

Основним завданням оперативно-виробничого планування є 
узгодження роботи всіх підрозділів підприємства для досягнення 
рівномірної роботи, ритмічного випуску продукції встановленого 

об’єму і асортименту при максимально ефективному використанні 
ресурсів. 

Рівномірна робота підприємства виявляється у систематичному 

виконанні всіма підроділами планів для досягнення рівномірної ро-

боти, ритмічного випуску продукції за календарними план-

графікам, що гарантує своєчасну відправку її споживачам.  

Рівномірна робота підприємства характеризується виконанням 

однакового об’єму робіт за рівні проміжки часу і називається рит-
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мічною, яка дозволяє максимально використовувати внутрішні ре-
зерви. 

Оперативно-виробниче планування поділяється на заводське і 
цехове. Заводське планування здійснюється на підставі загальноза-
водського планового завдання шляхом розробки виробничих про-

грам для кожного цеху і дільниці з випуску продукції на місяць та 
забезпечує координацію роботи основних і допоміжних підрозділів 

підприємства. Цехове планування уточнює місячні планові завдання 
для виробничих ділянок і постів з одночасною координацією робо-

ти суміжних дільниць, постів і допоміжних служб цеху. 

Розрізняють слідуючі системи оперативно-виробничого плану-

вання: а) подетальна; б) комплектна; в) позамовна. 

Система подетального планування застосовується в масовому 

виробництві, передбачає встановлення для цехів подетальних про-

грам та складання жорстких годинних і добових графіків випуску 

продукції і завантаження робочих місць. 

Комплектна система планування застосовується в умовах серій-

ного виробництва, передбачає завдання цехам з випуску комплектів 

деталей. 

Позамовна система планування застосовується при одиничному 

і дрібносерійному виробництві продукції, ґрунтується на плануван-

ні випуску виробничого замовлення. 

Забезпечення оптимальної роботи підприємства ґрунтується на 
підтриманні в певних межах його основних параметрів: часу вико-

нання окремих етапів робіт і всього комплексу робіт в цілому; всіх 

видів ресурсів; об’ємів робіт. Така оптимізація здійснюється на ви-

рішенні задачі про оптимальне співвідношення трьох названих па-
раметрів. При цьому вирішуються три оптимізаційні задачі:  

1) оптимальне розподілення робіт у часі при обмеженнях на ре-
сурси і об’єм виконуємих робіт (задачі оптимального календарного 

планування; 2) оптимальне розподілення ресурсів при обмеженнях 

на час виконання робіт та на їх об’єм; 3) оптимальне розподілення 
об’ємів робіт при обмеженнях на час виконання робіт і на ресурси. 

ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 
Головною частиною річного плану підприємства є план вироб-

ництва і реалізації продукції, який має такі розділи: 

1) план виробництва і реалізації продукції в натуральному і вартіс-
ному виді; 
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2) кількість залишків готової нереалізованої продукції та їх зміни у 

часі; 
3) баланс виробничих потужностей та їх використання. 

Об’єм виробництва в процесі планування відображується в на-
туральних, умовно-натуральних та вартісних вимірниках. 

Натуральні вимірники – штуки, кубічні метри, квадратні мет-
ри та інші використовуються для визначення об’єму однорідної 
продукції, але вони не дозволяють порівнювати та аналізувати ви-

робництво виробів, різних за складністю і трудомісткістю. 

Тому застосовують умовно-натуральні вимірники, які дозво-

ляють всі види однорідної продукції з різними технічними характе-
ристиками звести до одного виду, який приймається за базу. Для 

цього застосовуються перевідні коефіцієнти, які відображують тру-

доємкість і складність випускаємої продукції. 
Натуральні показники виробництва продукції є основними, во-

ни дають можливість конкретизувати завдання багаторічного плану 

та оцінити ступінь виконання зобов’язань з поставок продукції в 

конкретному асортименті. 
При допомозі вартісних вимірників узгоджується план вироб-

ництва і збуту продукції з іншими розділами річного плану, а також 

встановлюється баланс виробництва із споживанням продукції рин-

ком. Вартісне значення плану виробництва і збуту продукції підп-

риємства визначається також показниками реалізуємої, товарної, 
валової і нормативної чистої продукції. 

Весь об’єм реалізуємої продукції включає в себе вартість виро-

блених і реалізованих на сторону виробів; на власне капітальне бу-

дівництво і непромислові господарства; напівфабрикатів допоміж-

них цехів; вартість промислових робіт, виконаних на підприємстві; 
вартість капітального ремонту обладнання; вартість обладнання 
власного виробництва. 

Об’єм реалізуємої продукції в плані визначається у діючих оп-

тових цінах підприємства, а планова сума реалізуємої продукції Спр 

за залежністю: 

,нкнпптпр СССС ++=  

де птС   - товарна продукція в оптових цінах; нпС  - очікуємий зали-

шок нереалізованої продукції в оптових цінах до початку плануємо-
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го періоду; нкС – очікуємий залишок нереалізованої продукції в оп-

тових цінах на кінець плануємого періоду. 

Товарною продукцією вважається повністю укомплектовані 
вироби, що відповідають стандартам, відправлені споживачу на 
сторону, а також роботи і послуги промислового характеру, проду-

кція, що вироблена для капітального будівництва, житлово-

комунального господарства і непромислових потреб самого підпри-

ємства. Об’єм товарної продукції Спт планується в оптових цінах на 
момент складання плану: 

,пзрппфпгпт ССССС +++=  

де  пгС  - вартість готової продукції, виробленої із своїх матеріалів, 

реалізованої замовнику, або призначеної для реалізації; пфС  –

вартість напівфабрикатів основного виробництва і продукції допо-

міжних цехів, відпущених на сторону або на власне капітальне бу-

дівництво; рпС  - вартість виконаних на сторону робіт і послуг про-

мислового характеру, що включає капітальний ремонт обладнання 
свого підприємства; пзС  – вартість переробки матеріалів замовника. 

Валова продукція Спв визначається в оптових цінах текучого 

року: 

,нпфмптпв ССССС +++=  

де птС  – товарна продукція в оптових цінах даного року; мС   - вар-

тість матеріалів замовника, що перероблені; пфС  – вартість напів-

фа-брикатів власного виробництва і оснастки в об’ємі різниці на 
початок і кінець плануємого періоду; нС  – вартість незакінченого 

виробництва в об’ємі різниці між залишками на кінець і початок 

плануємого періоду. 

Показники товарної і валової продукції не відображують точно 

внесок підприємства у національний доход країни, не дають можли-

вості визначити рівень продуктивності праці в різних виробничих 

підрозділах, тому використовується показник нормативної чистої 
продукції. При цьому об’єми продукції розраховуються за стабіль-

ними нормативами для всієї номенклатури виробів, напівфабрика-
тів, запасних частин, по всім роботам і послугам промислового ха-
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рактеру. Норматив чистої продукції пчН  на певний виріб розрахо-

вується за залежністю: 

нзпрпрпч ПкЗЗН +⋅+= , 

де прЗ  - заробітна плата основна і додаткова виробничих робітників 

з відрахуваннями на соціальне страхування у плановий період каль-

куляції виробу; зк  – коефіцієнт, характеризуючий відношення зар-

плати промислового персоналу з обслуговування і управління виро-

бництвом до зарплати виробничих робітників: 

,/)( прпрппз ЗЗЗк −=  

де ппЗ  – зарплата основна і додаткова виробничого персоналу;  

нП  – нормативний прибуток, встановлений за нормативами рента-

бельності підприємства. 
План виробництва і реалізації продукції на підприємстві розроб-

ляється за три етапи. На першому етапі складаються пропозиції з 
виробництва основних видів продукції та об’єму реалізації продук-

ції, на другому – проект виробничої програми, а на третьому проек-

тується і затверджується план виробництва і реалізації продукції. 
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

Проектування виробничих програм ґрунтується на виробничих 

потужностях підприємства та можливостях їх максимального вико-

ристання. 

Виробнича потужність підприємства – це максимально мож-

ливий випуск продукції високої якості у плановому році, передба-
ченої номенклатури, при повному використанні обладнання, вироб-

ничих площ, із застосуванням передової технології, наукової орга-
нізації праці і виробництва. Виробнича потужність підприємства 
визначається потужністю провідних цехів; при цьому за ведучу ви-

робничу одиницю приймається та, яка відображує продукцію за 
профілем підприємства, значну частину виробничих фондів і осно-

вну частину сукупних затрат живої праці (на підприємствах залізо-

бетонних виробів–це формовочний цех). Розрізняють слідуючі по-

тужності підприємств: переспективну, проектну та діючу. 

Переспективна виробнича потужність відображує чекаємі 
зміни номенклатури продукції, техніки, технології і організації ви-

робництва на підприємстві. 
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Проектна виробнича потужність – це розрахункова величина 
можливого випуску продукції за одиницю часу умовної номенкла-
тури, запрограмованої при проектуванні нового чи реконструкції іс-
нуючого підприємства. 

Діюча виробнича потужність – відображує потенційну здат-
ність підприємства на протязі року випустити максимальну кіль-

кість продукції запланованої номенклатури. Крім того, вона харак-

теризується такими показниками: а) потужністю на початку плану-

ємого періоду (вхідна); б) потужністю на кінець цього періоду (ви-

хідна); в) середньорічною потужністю підприємства. 
Оцінка вхідної виробничої потужності виконується із враху-

ванням слідуючих факторів: 1) - заходів з усунення «вузьких місць» 

на протязі першого кварталу плануємого року без капітальних 

вкладень; 2) - збільшення кількості обладнання, або заміни його 

більш продуктивним, яке перебувало на складі, а також обладнан-

ням, що недостатньо використовувалось в інших підрозділах; 3) - 

перерозподілу робіт між групами обладнання та підрозділами підп-

риємства; 4) – можливості збільшення змінності роботи обладнання. 

При визначенні вихідної виробничої потужності враховують-

ся: 1) - заходи з ліквідації «вузьких місць», передбачені при розра-
хунках вхідної потужності підприємства; 2) введення нових вироб-

ничих потужностей на підприємстві, в тому числі і за рахунок його 

розширення та реконструкції, а також за рахунок здійснення заходів 

з підвищення ефективності виробництва; 3) виведені з виробництва 
потужності підприємства; 

Середньорічна виробнича потужність підприємства визнача-

ється як середньозважена величина шляхом додавання до вхідної 
потужності середньорічного приросту потужності та відніманням 

середньорічного виведення потужностей підприємства. 
Тоді вихідна кінцева виробнича потужність кМ  буде стано-

вити: 

,
12

1

∑∆±= інк МММ            

де  нМ  – вхідна початкова виробнича потужність підприємства; 

іМ∆  - приріст (+) чи зменшення (-) виробничої потужності у і -му 

місяці. 
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Середньорічна виробнича потужність срМ  підприємства:                

.)12(12/1
12

1

∑ −∆±= іМММ інср

 

Виробнича потужність підприємства також залежить від виду 

продукції, предметів праці, праці працюючих, засбів праці, які ком-

плексно визначають фонд робочого часу, машиноємкість продукції 
та зайнятість обладнання виробництвом виробів певного типу. Тому 

суттєва залежність виробничої потужності від вказаних факторів 

має вигляд: 

,)/(
1

∑ ⋅⋅=
n

iii qTBМ η  

де  B  - фонд робочого часу виробничої одиниці; лінії, агрегату; iT  - 

час на виготовлення продукції i -го типу за один робочий цикл; iq  - 

об’єм продукції i -го типу, виробляємий за один робочий цикл; iη  - 

питома вага продукції i -го типу в загальному випуску; n  – число 

типів продукції. 
ФОНДИ ЧАСУ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ 

На виробничу потужність підприємства суттєво впливає фонд 

часу роботи виробничого обладнання, що залежить від режиму його 

роботи, який регламентує кількість робочих змін на добу, трива-

лість робочого дня і тривалість робочої зміни. При проектуванні 
режиму рботи підприємства розрізняють: календарний, режимний 

та дійсний фонди часу. 

Календарний чи номінальний фонд часу роботи устаткування 

залежить від кількості робочих діб в текучому році, кількості змін 

роботи за добу та тривалості змін. Кількість робочих діб в році (ка-
лендарні доби мінус вихідні і святкові дні) приймається: при шес-
тиденному робочому тижні – 305; при п’ятиденному робочому тиж-

ні -260; те ж, при вивантаженні сировини і матеріалів із залізнично-

го транспорту – в усіх випадках 365 діб. 

Кількість робочих змін за добу (крім теплової обробки виробів) 

приймається: для проектуємих підприємств – 2; для підприємств, 

що реконструюються – по фактичному режиму роботи, але не мен-

ше двох змін. 
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Тривалість зміни при шестиденному робочому тижні прийма-
ється 7 годин, крім того 1 година перерви на обід. При цьому кіль-

кість робочих годин на добу при двох змінах – 14 год.; при трьох 

змінах – 21 год. У суботи та передсвяткові дні тривалість зміни при 

шестиденному тижні зменшується на 1 год. При розрахунках про-

дуктивності це зменшення тривалості зміни враховується введен-

ням знижуючого коефіцієнта - 0,975. 

Режимний фонд часу визначається режимом роботи підприєм-

ства; він дорівнює добутку робочих днів в плановому періоді на чи-

сло годин в робочих змінах.  

При п’ятиденному робочому тижні режим роботи приймається: 

а) при двох змінах по 8 год., усього 16 год. за добу (крім цього, для 
перерви на обід по 1 год.);  

б) при трьох змінах: перша і друга зміни по 8 год. (крім цього по 0,5 

год. двох перерв на обід); третя зміна 7 год. без перерви, а разом за 
добу 23 робочих години. 

Виходячи з цього, режимний фонд часу роботи устаткування за 
один рік складе: 
а) при 6-денному робочому тижні: при двох змінах – 305 ·  14 ·  0,975 

= 4163 год.; при трьох змінах – 305 ·  21 ·  0,975 = 6245 год. 

б) при 5-денному робочому тижні: при двох змінах – 260 ·  16 = 4160 

год.; при трьох змінах – 260 ·  23 = 5980 год. 

Режимний час роботи підприємства використовується для випу-

ску продукції, а також для ремонту устаткування та здійснення його 

переналагоджень. Для розрахунку продуктивності роботи підпри-

ємства враховують дійсний час, в який виготовляється продукція. 

Дійсний (робочий) фонд часу дорівнює різниці режимного ча-
су та часу на планово-попереджувальні ремонти обладнання, трива-

лість яких затверджена нормативами з врахуванням його ремонтос-
кдаладності і розрахункові зупинки на переналагодження устатку-

вання. Наприклад, агрегатно-потокова лінія з вібромайданчиками 

вантажопідйомністю більше 10 т при п’ятиденній робочій неділі 
зупиняється на ремонт на 8 діб; конвеєрна лінія – на 13 діб; стендо-

ва лінія з кранами вантажопідйомністю більше 15 т – на 8 діб; віб-

ропрокатний стан – на 13 діб. 

Тривалість зупинок для переналагодження устаткування у робо-

чий час визначається індивідуально для кожного агрегату та для 
укрупнених розрахунків може бути прийнята від 1 до 7 діб на рік. 
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3. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 

3.1. ЗАДАЧІ. 
Задача 1. З наведених нижче процесів вибрати часткові проце-

си, допоміжні виробничі процеси, часткові основні процеси, част-
кові обслуговуючі процеси, стадійні процеси, технологічні операції, 
операції переміщення та операції контролю:  

ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 

стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 2. З наведених нижче процесів вибрати часткові допо-

міжні процеси:  

ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 

стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 3. З наведених нижче процесів вибрати часткові основні 
процеси:  

ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
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рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 

стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 4. З наведених нижче процесів вибрати часткові обслу-

говуючі процеси:  

ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 

стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 5. З наведених нижче процесів вибрати стадійні проце-
си:  

ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 

стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 6. З наведених нижче процесів вибрати технологічні 
операції:  
ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 
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стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 7. З наведених нижче процесів вибрати операції перемі-
щення:  

ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 

стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 8. З наведених нижче процесів вибрати операції контро-

лю: 

ремонт форм, приготування бетонної суміші, зберігання виробу на 
складі готової продукції, армування, укладання і ущільнення бетон-

ної суміші, транспортування виробу на склад, контроль режиму про-

парювання, перевірка відхилення розмірів плит від нормативних, 

навантаження виробу на транспортний засіб, збирання форми, роз-
формування, зберігання щебеню, виготовлення арматурних елемен-

тів, виробництво форм, ремонт обладнання, виготовлення плит пе-
рекриття, зберігання піску, формування, електротермічне натягання 

стержнів, вивантаження виробу із транспортного засобу, перевірка 
форм. 

Задача 9. Визначити графічно тривалість трьохстадійного циклу 

часткового виробничого процесу коли тривалість стадій відповідно 

дорівнює: 31 =cT ;  12 =cT ;  23 =cT , при послідовному русі чоти-

рьох виробів. 

Задача 10. Визначити графічно тривалість трьохстадійного цик-

лу часткового виробничого процесу, якщо тривалість стадій відпо-

відно дорівнює: 21 =cT ;  12 =cT ;  33 =cT , при паралельному русі 

трьох ви-робів. 

Задача 11. Визначити графічно тривалість трьохстадійного цик-

лу часткового виробничого процесу, якщо тривалість стадій відпо-
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відно дорівнює: 31 =cT ;  12 =cT ;  23 =cT , при паралельно-

послідовному русі чотирьох виробів. 

Задача 12. Визначити графічно тривалість трьохстадійного цик-

лу часткового виробничого процесу, якщо тривалість стадій відпо-

відно дорівнює: 31 =cT ;  12 =cT ;  23 =cT , при синхронному русі 

чотирьох виробів. 

Задача 13. При заданій тривалості циклу стадійного процесу 

3=cT , розміру передаточної партії 3=n  шт., такту випуску проду-

кції 3=R , визначити показники стадійного процесу і встановити 

його структуру. Виконати графічну побудову. 

Задача 14. При заданій тривалості циклу стадійного процесу 

2=cT , розміру передаточної партії 4=n шт., такту випуску про-

дукції 1=R , ритму стадії 2=cr визначити показники стадійного 

процесу і встановити його структуру. Виконати графічну побудову. 

Задача 15. При заданій тривалості циклу стадійного процесу 

2=cT , розміру передаточної партії 3=n шт., такту випуску проду-

кції 3=R , ритму стадії 3=cr визначити показники стадійного про-

цесу і встановити його структуру. Виконати графічну побудову. 

Задача 16. При заданій тривалості циклу стадійного процесу 

3=cT , розміру передаточної партії виробів 3=n шт., такту випуску 

продукції 2=R , ритму стадії 4=cr визначити показники стадійно-

го процесу і встановити його структуру. Виконати графічну побудо-

ву. 

Задача 17. При заданій тривалості циклу стадійного процесу 

2=cT , розміру передаточної партії виробів 3=n шт., такту випус-

ку про-дукції 3=R , ритму стадії 2=cr визначити показники ста-

дійного процесу і встановити його структуру. Виконати графічну 

побудову. 

Задача 18. При заданій тривалості циклу стадійного процесу 

3=cT , розміру передаточної партії виробів 4=n шт., такту випус-

ку про-дукції 2=R , ритму стадії 3=cr визначити показники ста-

дійного про-цесу і встановити його структуру. Виконати графічну 

побудову. 
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Задача 19. Визначити графічно тривалість циклу виготовлення 
партії із трьох виробів стендовим способом при чергуванні поштуч-

ної і групової передачі виробів. Тривалість стадій відповідно дорів-

нює: 5.11 =cT ;  12 =cT ;  23 =cT ; 34 =cT ; тривалість стадії теплово-

логісної обробки 65 =cT . Такт випуску продукції 3=R . 

Задача 20. Визначити графічно тривалість циклу виготовлення 
партії із трьох виробів стендовим способом при поштучній передачі 
виробів. Тривалість стадій відповідно дорівнює: 5.11 =cT ;  12 =cT ;  

23 =cT ; 34 =cT ; тривалість стадії тепловологісної обробки 65 =cT . 

Такт випуску продукції 3=R . 

Задача 21. Визначити графічно тривалість циклу виготовлення 
партії із трьох виробів агрегатно-потоковим способом при чергу-

ванні поштучної і групової передачі виробів. Тривалість стадій від-

повідно дорівнює: 11 =cT ;  12 =cT ;  23 =cT ; 34 =cT ; тривалість ста-

дії тепловологісної обробки 65 =cT . Такт випуску продукції 4=R . 

Задача 22. Визначити графічно тривалість циклу виготовлення 
партії із трьох виробів агрегатно-потоковим способом при поштуч-

ній передачі виробів. Тривалість стадій відповідно дорівнює: 
11 =cT ;  12 =cT ;  23 =cT ; 44 =cT ; тривалість стадії тепловологісної 

обробки 65 =cT . Такт випуску продукції 4=R . 

Задача 23. Визначити графічно тривалість циклу виготовлення 
партії із трьох виробів конвеєрним способом при чергуванні по-

штучної і групової передачі виробів. Тривалість стадій відповідно 

дорівнює: 11 =cT ;  12 =cT ;  13 =cT ; 14 =cT ;тривалість стадії тепло-

вологісної обробки 65 =cT . Такт випуску продукції 1=R . 

Задача 24. Визначити графічно тривалість циклу виготовлення 
партії із трьох виробів конвеєрним способом при поштучній пере-

дачі виробів. Тривалість стадій відповідно дорівнює: 11 =cT ;  

12 =cT ;  13 =cT ; 14 =cT ;тривалість стадії тепловологісної обробки 

65 =cT . Такт випуску продукції 1=R . 

Задача 25. З наведених прикладів підрозділів загальної структу-

ри підприємства назвати ті, які відносяться цехів основного вироб-

ництва, цехів виробничої інфраструктури, соціальної інфраструк-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

тури: бетонозмішувальний цех, їдальня, заводоуправління, ремонт-
но-механічний цех, медпункт, електро-ремонтний цех, спортзал, 

арматурний цех, ремонтно-будівельний цех, котельна установка, 
склад металу, трансформаторна підстанція, формувальний цех, ком-

пресорна установка, склад в’яжучих. 

Задача 26. Визначити техніко-економічні показники генераль-

ного плану при загальній площі підприємства 250 тис. м2
 ; площі, 

зайнятої будівлями і спорудами 125 тис. м2
; площі, зайнятої автомо-

більними шляхами 15 тис. м2
 ; площі, зайнятої відкритими складами 

35 тис. м2
 ; площі зелених насаджень 50 тис. м2

. 

3.2. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Метою проведення самостійної роботи студентів бакалаврів-

технологів за спеціальністю 6.092100 "Технологія будівельних 

конструк-цій, виробів і матеріалів з курсу "Організація технологіч-

них процесів на підприємствах будівельної індустрії" є самостійне 
опрацювання науково-технічної і періодичної літератури. Навчаль-

ний матеріал для засвоєння студентами в процесі самостійної робо-

ти виноситься на підсумковий контроль. 

За навчальним планом на самостійну роботу студентів денної 
форми навчання відводиться 90 годин. Самостійна робота (СРС) 

включає такі види робіт: 
- самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 

- самостійне опрацювання рекомендованої літератури з навчаль- 

ної дисципліни; 

- підготовка до виконання курсової роботи; 

- підготовка до написання чотирьох модульних контрольних ро-

біт; 
- підготовка до складання підсумкового тестового контролю. 

Самостійна робота студентів передбачає індивідуальні заняття у 

формі курсової роботи на тему: «Організація технологічних проце-
сів виготовлення збірних залізобетонних виробів». 

Курсова робота має мету дати студентам практичні навички 

проектування на науковій основі організації виробничих процесів і 
здійснення потокового виробництва на заводах збірного залізобето-

ну. 

В завдання курсової роботи входить розробка положень, 
пов’язаних з проектуванням процесів виготовлення залізобетонних 

виробів, розвитком цих процесів у часі та їх взаємним узгодженням. 
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Основна увага приділяється методиці проектування організації тех-

нологічних процесів при такій формі потокової організації техноло-

гічних процесів як неперервно-потокова (агрегатно-потоковий спо-

сіб виробництва). Передбачене складання поопераційних нормалей, 

побудова поопераційних графіків, графіків роботи ліній, розробка 
циклограми роботи машин, визначення параметрів ефективності 
запроектованих виробничих процесів. Курсова робота складається з 
пояснювальної записки, обсягом 35-40 сторінок формату А-4, що 

виконується за 8 тижнів. 

Завдання 1. Запроектувати організацію стендової технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття марки П 120-15 і визначити максимальний випуск продук-

ції формувального цеху. 

Завдання 2. Запроектувати організацію стендової технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття  марки П 120-10 і визначити максимальний випуск проду-

кції формувального цеху. 

Завдання 3. Запроектувати організацію стендової технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття марки ПК 4.5-90.15 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 4. Запроектувати організацію стендової технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття марки ПК 4.5-90.12 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 5. Запроектувати організацію стендової технології ви-

готовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пере-
криття марки ПК 4.5-90.10 і визначити максимальний випуск про-

дукції формувального цеху. 

Завдання 6. Запроектувати організацію конвеєрної технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття марки П 120-15 і визначити максимальний випуск проду-

кції формувального цеху. 

Завдання 7. Запроектувати організацію конвеєрної технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття  марки П 120-10 і визначити максимальний випуск проду-

кції формувального цеху. 
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Завдання 8. Запроектувати організацію конвеєрної технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття марки ПК 4.5-90.15 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 9. Запроектувати організацію конвеєрної технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття марки ПК 4.5-90.12 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 10. Запроектувати організацію конвеєрної технології 
виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної плити пе-
рекриття марки ПК 4.5-90.10 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 11. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки П 63-15 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 12. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки П 63-12 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 13. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПТ 63-10 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 14. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки П 60-15 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 15. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки П 60-12 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 16. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК3- 57.15 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 

Завдання 17. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
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плити перекриття марки ПК3- 57.12 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 

Завдання 18. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки П54-15 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 19. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки П54-12 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 20. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПТ54-10 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 21. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК4-51.15 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 

Завдання 22. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК4-51.12 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 

Завдання 23. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК6-48.15 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 

Завдання 24. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК6-48.12 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 

Завдання 25. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК4-45.15 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 

Завдання 26. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК4-45.12 і визначити максимальний ви-

пуск продукції формувального цеху. 
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Завдання 27. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК42-15 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

Завдання 26. Запроектувати організацію агрегатно-потокової 
технології виготовлення збірної залізобетонної багатопорожнинної 
плити перекриття марки ПК42-12 і визначити максимальний випуск 

продукції формувального цеху. 

4. ОСНОВНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Що являє собою наукова організація праці в будівництві ? 

а) система наукових методів організації виробництва; 
б) інструмент інтеграції та інтенсивного використання засобів пра-
ці, творчої праці працюючих, шляхом створення ефективно функці-
онуючих виробничих систем; 

в) комплекс типових проектів з організації виробництва; 
г) це система прогресивних методів планування, виробництва і ор-

ганізації виробництва у будівництві. 
2. Назвіть основні закономірності організації виробництва. 
а) проектування та узгодження стадійних і часткових виробничих 

процесів в цехах основного, допоміжного та обслуговуючого ви-

робництва підприємства згідно потреб ринку і річного плану випус- 

ку продукції; 
б) організація виробничого процесу та праці у виробничому колек-

тиві; організація управління всіх ланок і підрозділів підприємства; 
в) кооперація виконавців, концентрація засобів виробництва і праці, 
якісний розподіл процесу виробництва, кількісна пропорційність 
між частинами виробництва, рівномірне відтворення пропорцій в 

процесі виробництва, паралельне здійснення часткових процесів, 

безперервність виробництва; 
г) розподіл і кооперація праці всередині підприємства, спеціалізація 
цехів, технологічних ліній, виробничих ділянок і робочих місць, 

кооперування між ними та іншими підприємствами. 

3. Часткові основні виробничі процеси. 

а) це виробничі процеси, які створюють умови для нормального 

здійсненя основних виробничих процесів; 
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б) це виробничі процеси, які направлені на зміну основних предме-
тів праці та надання їм властивостей готового продукту; 

в) це виробничі процеси, призначені для переміщення, зберігання, 

контролю об’єктів виробництва, забезпечення матеріально-техніч-

ними ресурсами і т.п.; 

г) вони являють собою послідовно виконуємі стадії відповідних ча-
сткових виробничих процесів; 

4. Часткові допоміжні виробничі процеси. 

а) це виробничі процеси, призначені для переміщення, зберігання, 

контролю об’єктів виробництва, забезпечення матеріально-техніч-

ними ресурсами і т.п.  

б) це виробничі процеси, які направлені на зміну основних предме-
тів праці та надання їм властивостей готового продукту; 

в) це виробничі процеси, які створюють умови для нормального 

здійсненя основних виробничих процесів; 

г) вони являють собою послідовно виконуємі стадії відповідних ча-
сткових виробничих процесів. 

5. Часткові обслуговуючі виробничі процеси. 

а) це виробничі процеси, які створюють умови для нормального 

здійсненя основних виробничих процесів; 

б) це виробничі процеси, які направлені на зміну основних предме-
тів праці та надання їм властивостей готового продукту; 

в) це виробничі процеси, призначені для переміщення, зберігання, 

контролю об’єктів виробництва, забезпечення матеріально-техніч-

ними ресурсами і т.п.; 

г) вони являють собою послідовно виконуємі стадії відповідних ча-
сткових виробничих процесів; 

6. Стадійні процеси. 

а) це виробничі процеси, які направлені на зміну основних предме-
тів праці та надання їм властивостей готового продукту; 

б) це виробничі процеси, які створюють умови для нормального 

здійсненя основних виробничих процесів; 

в) вони являють собою послідовно виконуємі стадії відповідних ча-
сткових виробничих процесів; 

г) це виробничі процеси, призначені для переміщення, зберігання, 

контролю об’єктів виробництва, забезпечення матеріально-техніч-

ними ресурсами і т.п. 

7. Технологічні операції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131

а) це частина стадійних процесів, в межах яких проходить перетво-

рення предметів праці з одного стану в інший і виконується на од-

ному робочому місці; 
б) закінчена частина технологічного процесу, що виконується на 
одному робочому місці; 
в) це переходи (дії) із перевірки однієї або декількох контролюємих 

ознак у одного чи декількох об’єктів контролю; 

г) це частина часткового процесу, пов’язана з переміщенням об’єкту 

виробництва у просторі без зміни його геометричних форм, розмірів 

і фізико-хімічних властивостей при допомозі механізмів або вручну. 

8. Операції переміщення. 

а) це частини стадійних процесів у межах яких відбувається пере-
творення предметів праці із одного стану в інший; 

б) це переходи (дії) із перевірки однієї або декількох контролюємих 

ознак у одного чи декількох об’єктів контролю. 

в) це частина стадійного або часткового процесу, пов’язана з пере-
міщенням об’єкту виробництва у просторі без зміни його геоме-
тричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей при допо-

мозі механізмів або вручну; 

г) це виробничі процеси, які направлені на зміну основних предме-
тів праці та надання їм властивостей готового продукту. 

9. Операції контролю. 

а) це частини стадійних процесів у межах яких відбувається пере-
творення предметів праці із одного стану в інший; 

б) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції; 
в) це переходи (дії) із перевірки однієї або декількох контролюємих 

ознак у одного чи декількох об’єктів контролю; 

г) це частина часткового процесу, пов’язана з переміщенням об’єкту 

виробництва у просторі без зміни його геометричних форм, розмірів 

і фізико-хімічних властивостей при допомозі механізмів або вручну. 

10. Структура ресурсів підприємства. 
а) характеризується параметрами: технічними (технічні характерис-
тики обладнання), технологічними (технологічні режими), функці-
онування (затрати ресурсів); 

б)  ∑

=
=

m

i
oi

tсТ
1
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в)  { } { } { }k

Fi

k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU= ; 

г)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

. 

11. Виробничий цикл. 

а) інтервал часу, що виникає при передачі і обробці виробів по ро-

бочих місцях партіями; 

б) інтервал часу, необхідний для утворення відповідних комплектів 

виробів при переході з однієї стадії їх обробки на іншу; 

в) інтервал часу від початку до закінчення виробничого процесу 

виготовлення виробу; 

г) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції. 
12. Міжопераційні перерви. 

а) інтервал часу, необхідний для утворення відповідних комплектів 

виробів при переході з однієї стадії їх обробки на іншу; 

б) інтервал часу, що виникає при передачі і обробці виробів по ро-

бочих місцях партіями; 

в) інтервал часу від початку до закінчення виробничого процесу 

виготовлення виробу; 

г) інтервали часу, які визначаються режимом роботи підприємства, 
цехів і технологічних ліній. 

13. Стадійний цикл та його тривалість. 

а) являє собою інтервал календарного часу від початку до кінця пе-
ріодично повторюющогося стадійного процесу; 

б)  ∑

=
=

m

i
oi

tсТ
1

; 

в)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 

г)  { } { } { }k

Fi

k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU= . 

14. Тривалість циклу часткового процесу при послідовному русі 
виробів. 

а)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 
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б)  
max

1

)1( TnTТ
m

j

cjц ⋅−+= ∑
=

; 

в)  ∑

=
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tсТ
1

; 

г)  { } { } { }k
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k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU= . 

15. Тривалість циклу часткового процесу при паралельному русі 
виробів. 

а)   
max

1

)1( TnTТ
m

j

cjц ⋅−+= ∑
=

; 

б)   ∑

=
=

m

i
oi

tсТ
1

; 

в)  ∑
=

=
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j

cjц TnТ
1

; 

г) { } { } { }k
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k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU= ; 

16. Тривалість циклу часткового процесу при паралельно-послідов-

ному русі виробів. 

а)   
max

1

)1( TnTТ
m

j

cjц ⋅−+= ∑
=

; 

б)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 

в) 
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г) { } { } { }k
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i zzzz UU= . 

17. Тривалість циклу часткового процесу при синхронному русі ви-

робів. 

а)  ∑

=
=

m

i
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tсТ
1

; 

б)  ∑
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cjц TnТ
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; 
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в)    rnTnТ
m

j

cjц ⋅−+= ∑
=

)1(
1

. 

г) { } { } { }k

Fi

k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU= . 

 

18. Пропорційність виробничих процесів. 

а) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції; 
б) полягає у одночасному виконанні всіх стадійних процесів над 

різними виробами; 

в) це узгодженість всіх частин процесів за пропускною здатністю, 

яка характеризується тим, що за одинаковий проміжок часу у всіх 

частинах процесу здійснюється обробка одинакової кількості виро-

бів; 

г) це послідовність, паралельність, паралельна-послідовність, син-

хронність виробничих процесів. 

19. Ритмічність виробничих процесів. 

а) полягає у одночасному виконанні всіх стадійних процесів над 

різними виробами; 

б) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції; 
в) це узгодженість всіх частин процесів за пропускною здатністю, 

яка характеризується тим, що за одинаковий проміжок часу у всіх 

частинах процесу здійснюється обробка одинакової кількості виро-

бів; 

г) це послідовність, паралельність, паралельна-послідовність, син-

хронність виробничих процесів. 

20. Що називається тактом випуску продукції? 

а) інтервал часу, через який періодично здійснюється випуск виро-

бів; 

б) це величина, обернена такту випуску продукції; 
в) це кількість виробів, випускаємих за одиницю часу; 

г) це послідовність, паралельність, паралельна-послідовність, син-

хронність виробничих процесів. 

21. Що називається ритмом випуску продукції? 

а) це величина, обернена такту випуску продукції; 
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б) інтервал часу, через який періодично здійснюється випуск виро-

бів; 

в) це кількість виробів, випускаємих за одиницю часу; 

г) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції. 
22. Що називається показником кратності стадійного циклу такту 

випуска продукції? 

а) це відповідність такта стадійного процесу такту випуску продук-

ції; 
б) це кількість виробів, випускаємих за одиницю часу; 

в) це відношення тривалості кожного стадійного циклу до тривалос-
ті такту випуску продукції; 
г) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції. 
23. Що називається показником пропорційності стадійного проце- 
су? 

а) інтервал часу, через який періодично здійснюється випуск виро-

бів; 

б) це відповідність такта стадійного процесу такту випуску продук-

ції; 
в) він виражає рівність чи кратність (пропорційність) стадійного 

циклу і такту випуску продукції; 
г) це відповідність такта стадійного процесу такту випуску продук-

ції; 
24. Дайте визначення показника ритмічності стадійних процесів. 

а) це відношення тривалості кожного стадійного циклу до тривалос-
ті такту випуску продукції; 
б) це відповідність такта стадійного процесу такту випуску продук-

ції; 
в) він виражає рівність чи кратність (пропорційність) стадійного 

циклу і такту випуску продукції; 
г) інтервал часу, через який періодично здійснюється випуск виро-

бів. 

25. Сформулюйте основне завдання організації часткових виробни-

чих процесів. 
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а) досягнення абсолютної чи високого рівня синхронізації стадій-

них процесів для здійснення неперервності, паралельності і ритміч-

ності виробничих процесів процесів, що забезпечує мінімальну три-

валість виробничого циклу; 

б)   rnTnТ
m

j

cjц ⋅−+= ∑
=

)1(
1

. 

в)  RТ cjсj α= ; 

г)  ∑

=
=

m

i
oi

tсТ
1

; 

26. Запишіть умову ефективності організації часткових процесів. 

а)  ∑

=
=

m

i
oi

tсТ
1

; 

б)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 

в)  RТ cjсj α= ;  

г) 3,13,12,12,1 )(;)( CtPCtP ≤≤ . 

27. Пропорційна рівно-ритмічна структура стадійних процесів. 

а) це при якій забезпечується неперервна, ( 0=cjτ ) та рівномірна 

робота у відповідності з тактом випуску продукції; 
б) це при якій виникають перерви ( 0>cjτ ), але такт стадійного 

процесу відповідає такту випуску продукції; 
в) це при якій виникають перерви, які концентруються пропорційно 

кількості виробів в партії в одну велику перерву, що створює сприя-

тливі умови для завантаження робітників; 

г) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції. 
28. Пропорційна кратно-ритмічна структура стадійних процесів. 

а) це при якій виникають перерви ( 0>cjτ ), але такт стадійного 

процесу відповідає такту випуску продукції; 
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б) це при якій виникають перерви, які концентруються пропорційно 

кількості виробів в партії в одну велику перерву, що створює сприя-

тливі умови для завантаження робітників; 

в) це при якій забезпечується неперервна, ( 0=cjτ ) та рівномірна 

робота у відповідності з тактом випуску продукції; 
г) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції. 
29. Непропорційна рівно-ритмічна структура стадійних процесів. 

а) це при якій виникають перерви, які концентруються пропорційно 

кількості виробів в партії в одну велику перерву, що створює сприя-

тливі умови для завантаження робітників; 

б) це при якій забезпечується неперервна, ( 0=cjτ ) та рівномірна 

робота у відповідності з тактом випуску продукції; 
в) це при якій виникають перерви ( 0>cjτ ), але такт стадійного 

процесу відповідає такту випуску продукції; 
г) це відношення тривалості кожного стадійного циклу до тривалос-
ті такту випуску продукції. 
30. Непропорційна кратно-ритмічна структура стадійних процесів. 

а) це при якій забезпечується неперервна, ( 0=cjτ ) та рівномірна 

робота у відповідності з тактом випуску продукції; 
б) це при якій виникають перерви ( 0>cjτ ), але такт стадійного 

процесу відповідає такту випуску продукції; 
в) це при якій виникають перерви, які концентруються пропорційно 

кількості виробів в партії в одну велику перерву, що створює сприя-

тливі умови для завантаження робітників; 

г) це виконання рівних об’ємів робіт за рівні інтервали часу, що за-
безпечується постійністю і рівністю затрат часу на виробництво 

кожної одиниці продукції. 
31. Непропорційна різно-ритмічна структура стадійних процесів. 

а) це при якій забезпечується неперервна, ( 0=cjτ ) та рівномірна 

робота у відповідності з тактом випуску продукції; 
б) це при якій виникають перерви ( 0>cjτ ), але такт стадійного 

процесу відповідає такту випуску продукції; 
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в) це при якій виникають перерви, які концентруються пропорційно 

кількості виробів в партії в одну велику перерву, що створює сприя-

тливі умови для завантаження робітників; 

г) це відношення тривалості кожного стадійного циклу до тривалос-
ті такту випуску продукції. 
32. Від співвідношення яких величин залежить структура стадійних 

процесів ? 

а) від показників пропорційності та ритмічності стадійних процесів; 

б) від показника кратності стадійних циклів, такту випуску продук-

ції, тривалостей стадійних циклів і показника пропорційності ста-
дійного процесу; 

в) від співвідношення ритму випуска продукції, тривалості стадій-

ного циклу і такту стадійного процесу; 

г) від відношення тривалості кожного стадійного циклу до трива-
лості такту випуску продукції. 
33. Чим визначається форма організації виробничих процесів ? 

а) видами руху виробів: послідовний, паралельний, послідовно-

паралельний, синхронний; 

б) структурами стадійних процесів:пропорційна, непропорційна; 
в) сполученням видів руху стадійних процесів (послідовний, пара-
лельний, послідовно-паралельний, синхронний) із різними типами 

їх структур (пропорційна рівноритмічна, пропорційна кратно-рит-
мічна, непропорційна кратноритмічна, непропорційна різнорит-
мічна); 
г) співвідношенням ритму випуска продукції, тривалості стадій-

ного циклу і такту стадійного процесу. 

34. Який вид руху виробів характерний для неперервно-потокової 
форми організації виробничих процесів ? 

а) послідовний вид руху виробів; 

б) паралельний вид руху виробів; 

в) синхронний вид руху; 

г) послідовно-паралельний рух виробів. 

35. Який вид руху виробів характерний для перервно-потокової фо-

рми організації виробничих процесів ? 

а) паралельно-послідовний вид руху виробів; 

б) послідовний вид руху виробів; 

в) паралельний вид руху виробів; 

г) синхронний вид руху. 
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36. Який вид руху виробів характерний для прямотокової форми 

організації виробничих процесів ? 

а) паралельний вид руху виробів; 

б) паралельно-послідовний вид руху виробів; 

в) послідовний вид руху виробів; 

г) синхронний вид руху. 

37. Для якого способу виробництва характерна неперервно-потоко-

ва форма організації виробничих процесів ? 

а) стендовий спосіб виробництва; 
б) конвеєрний спосіб виробництва; 
в) агрегатний спосіб виробництва; 
г) агрегатно-потоковий разом з конвеєрним. 

38. Для якого способу виробництва характерна перервно-потокова 
форма організації виробничих процесів ? 

а) конвеєрний спосіб виробництва; 
б) стендовий спосіб виробництва; 
в) агрегатний спосіб виробництва; 
г) стендовий в комбінації із касетним способом. 

39. Для якого способу виробництва характерна прямотокова форма 
організації виробничих процесів ? 

а) стендовий спосіб виробництва; 
б) агрегатний спосіб виробництва; 
в) конвеєрний спосіб виробництва; 
г) агрегатно-потоковий разом з конвеєрним. 

40. Неперервно-потокова форма організації часткового виробничого 

процесу. 

а) це коли при неповній технологічній синхронізації стадійних про-

цесів виникають перерви між ними із-за того, що в склад часткового 

процесу входять один або декілька стадійних процесів з непропор-

ційною рівноритмічною і (або) кратноритмічною структурою; 

б) це коли застосування стадійних процесів непропорційної різно-

ритмічної структури дозволяє короткі перерви між ними зконцент-
рувати до тривалості cjnτ , достатньої для виконання закінченого 

об’єму робіт в інших частинах процесу; 

в) це часткові процеси, які містять в собі стадійні процеси тільки 

пропорційної, рівноритмічної структури або (і) кратноритмічної 
структури і з синхронним видом руху виробів; 
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г) це сполучення видів руху стадійних процесів із різними типами їх 

структур.  

41. Перервно-потокова форма організації часткового виробничого 

процесу. 

а) це коли при неповній технологічній синхронізації стадійних про-

цесів виникають перерви між ними із-за того, що в склад часткового 

процесу входять один або декілька стадійних процесів з непропор-

ційною рівно-ритмічною і (або) кратноритмічною структурою; 

б) це коли застосування стадійних процесів непропорційної різно-

ритмічної структури дозволяє короткі перерви між ними зконцен-

трувати до тривалості cjnτ , достатньої для виконання закінченого 

об’єму робіт в інших частинах процесу; 

в) це часткові процеси, які містять в собі стадійні процеси тільки 

пропорційної, рівноритмічної структури або (і) кратноритмічної 
структури і з синхронним видом руху виробів; 

г) це сполучення видів руху стадійних процесів із різними типами їх 

структур. 

42. Прямотокова форма організації часткового виробничого проце-
су. 

а) це коли при неповній технологічній синхронізації стадійних про-

цесів виникають перерви між ними із-за того, що в склад часткового 

процесу входять один або декілька стадійних процесів з непропор-

ційною рівноритмічною і (або) кратноритмічною структурою; 

б) це часткові процеси, які містять в собі стадійні процеси тільки 

пропорційної, рівноритмічної структури або (і) кратноритмічної 
структури і з синхронним видом руху виробів; 

в) це коли застосування стадійних процесів непропорційної різно-

ритмічної структури дозволяє короткі перерви між ними зконцен-

трувати до тривалості cjnτ , достатньої для виконання закінченого 

об’єму робіт в інших частинах процесу; 

г) це сполучення видів руху стадійних процесів із різними типами їх 

структур. 

43. Якими факторами визначається виробнича структура підпри-

ємства? 

а) міжзаводсьою та внутрішньозаводською (технологічною і пред-

метною) спеціалізацією підприємства; 
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б) конструктивно-технологічними особливостями виробів і об’ємом 

виробництва визначається склад і характер виробничих процесів, а 
отже склад цехів і дільниць; 

в) характером випускаємої продукції, об’ємом виробництва, типом 

спеціалізації і типом виробництва, рівнем механізації і автомати-

зації виробництва на підприємстві; 
г) приватним керівником підприємства. 
44. Дайте визначення інтенсивності виробничого потоку на підпри-

ємстві. 
а) кількість продукту, яку може відправити (прийняти) об’єкт; 
б) кількість продукту, що постачається по каналу ij  із об’єкту i  на 

об’єкт j  за одиницю часу по довжині шляху ij ; 

в) кількість продукту, яку може пропустити канал із об’єкту i  на 
об’єкт j ; 

г) кількість продукту, яка поставляється (приймається) об’єктом в 

одиницю часу. 

45. Дайте визначення протяжності каналу. 

а) кількість продукту, яку може пропустити канал із об’єкту i  на 
об’єкт j ; 

б) довжина каналу між об’єктами ij ; 

в) кількість продукту, яку може відправити (прийняти) об’єкт; 
г) кількість продукту, яка поставляється (приймається) об’єктом в 

одиницю часу. 

46. Що називається пропускною спроможністю каналу? 

а) кількість продукту, яку може відправити (прийняти) об’єкт; 
б) кількість продукту, яка поставляється (приймається) об’єктом в 

одиницю часу; 

в) кількість продукту, яку може пропустити канал із об’єкту i  на 
об’єкт j ; 

г)  3,13,12,12,1 )(;)( CtPCtP ≤≤ . 

47. Що таке пропускна спроможність об’єкту? 

а) кількість продукту, яка поставляється (приймається) об’єктом в 

одиницю часу; 

б) кількість продукту, яку може пропустити канал із об’єкту i  на 
об’єкт j ; 

в) кількість продукту, яку може відправити (прийняти) об’єкт; 
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г) .)()( 13,12,1 CtPtP ≤+  

48. Дайте визначення інтенсивності об’єкту. 

а) кількість продукту, яку може пропустити канал із об’єкту i  на 
об’єкт j ; 

б) кількість продукту, яка поставляється (приймається) об’єктом в 

одиницю часу; 

в) кількість продукту, яку може відправити (прийняти) об’єкт; 
г)  .)()( 13,12,1 CtPtP ≤+  

49. Співвідношення між параметрами виробничих потоків. 

а)  3,13,12,12,1 )(;)( CtPCtP ≤≤ ; 

б)  .)()( 13,12,1 CtPtP ≤+  

в) інтенсивність роботи заводу не повинна перевищувати пропуск-

ну спроможність технологічних ліній, сумарна інтенсивність його 

роботи не повинна перевищувати його пропускної можливості, про-

пускна спроможність заводу повинна задовільняти пропускну спро-

можність кожної лінії і сумарну пропускну спроможність заводу; 

г)  RТ cjсj α= . 

50. Що таке виробничий потенціал підприємства? 

а) ;iпрі КEC ⋅=  

б) будівлі і споруди основного виробництва: формувальний, бетоно-

змішувальний, арматурний цехи та ін.; 

в) об’єм, структура, технічний рівень та якість ресурсів; 

г) це часткові процеси, які містять в собі стадійні процеси тільки 

пропорційної, рівноритмічної структури або (і) кратноритмічної 
структури і з синхронним видом руху виробів. 

51. Приведені затрати на здійснення виробничих процесів. 

а) собівартість продукції разом із добутком нормативного коефіці-
єнта ефективності на питомі капітальні вкладення на одиницю про-

дукції; 
б) собівартість основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих 

процесів; 

в) амортизаційні та експлуатаційні затрати; 

г) затрати інвесторів та власників підприємства. 
52. Функціонально-вартісна модель виробничого процесу. 
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а) це часткові процеси, які містять в собі стадійні процеси тільки 

пропорційної, рівноритмічної структури або (і) кратноритмічної 
структури та з синхронним видом руху виробів; 

б) це граф виробничого процесу з варіантами технологічних проце-
сів із фактичними функціонально-необхідними затратами по кожно-

му із них; 

в) це аналіз можливих способів виготовлення заданої номенклатури 

виробів, розробка варіантів технічних рішень, їх економічний ана-
ліз, авторський нагляд за будівництвом підприємства; 
г) визначення оптимальних фунцій виробництва заданої номенкла-
тури продукції. 
53. Із яких елементів складається транспортно-технологічна схема 
часткового виробничого процесу? 

а) операційної структури часткового виробничого процесу (зміст, 
склад, послідовність операцій), основних технологічних методів і 
режимів обробки, тип машин і пристроїв; 

б) із графу виробничого процесу з варіантами технологічних проце-
сів із фактичними функціонально-необхідними затратами по кож-

ному із них; 

в) із технологічних, технічних і організаційно-економічних умов ви-

пуску продукції при оптимальному використанні всіх видів ресур-

сів; 

г) із аналізу можливих способів виготовлення номенклатури виро-

бів, розробки варіантів технічних рішень, їх економічного аналізу, 

авторський нагляду. 

54. Склад операційних нормалей та їх призначення. 

а) структура часткового виробничого процесу (зміст, склад, послі-
довність операцій), основні технологічні методи і режими обробки, 

тип машин і пристроїв; 

б) обробка виробу або підготовка до обробки, транспортування, ко-

нтроль якості, запас, складування, суміщення дій; 

в) перелік стадійних технологічних операцій, обґрунтування їх 

норм, кількість робітників та їх розряди, трудомісткість операцій за 
нормами, обладнання для виконання операцій, що є основою для 
розрахунків організації виробництва; 
г) визначення технологічних, технічних і організаційно-економіч-

них умов випуску продукції при оптимальному використанні всіх 

видів ресурсів. 
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55. В чому полягає розрахунок виробничого процесу?  

а) в обробці виробу або підготовці до обробки, транспортуванні, 
контролі якості, запасі, складуванні, суміщенні дій; 

б) полягає у доведенні тривалостей перерв між стадійними процеса-
ми до нуля хвилин та у досягненні рівності або кратності тривалос-
тей стадійних циклів такту випуска продукції; 
в) це проектування виробничого процесу, що забезпечує випуск 

продукції визначеного об’єму при мінімальних витратах виробни-

чих ресурсів та проектування часткового процесу, що дозволяє при 

фіксованих ресурсах отримати максимально можливий випуск про-

дукції; 
г) в розробці транспортно-технологічної схеми процесу, операцій-

них нормалей, розрахунку його параметрів та розрахунку парамет-
рів технологічної лінії. 
56. Основні розрахункові величини при побудові поопераційних 

графіків. 

а) нормативні трудомісткості операцій, кількість робітників для ко-

жної операції, тривалості операцій, тривалості стадійних циклів, 

завантаженість робітників у стадійних циклах. 

б) ;iпрі КEC ⋅= 3,13,12,12,1 )(;)( CtPCtP ≤≤ ; 

в) RТ cjсj α= , .)()( 13,12,1 CtPtP ≤+  

г) такт випуску продукції, ритм випуску, показник кратності стадій-

ного циклу такту випуска, показник пропорційності стадійного про-

цесу, показник ритмічності стадійного процесу. 

57. Сутність технологічної синхронізації стадійних виробничих 

процесів? 

а) полягає у досягненні повного завантаження робітників (90% і бі-
льше) в стадійних процесах і на протязі робочої зміни. 

б) полягає в розробці транспортно-технологічної схеми процесу, 

операційних нормалей, розрахунку його параметрів та розрахунку 

параметрів технологічної лінії. 
в) полягає у доведенні тривалостей перерв між стадійними процеса-
ми до нуля хвилин та у досягненні рівності або кратності тривалос-
тей стадійних циклів такту випуска продукції; 
г) в обробці виробу або підготовці до обробки, транспортуванні, 
контролі якості, запасі, складуванні, суміщенні дій; 
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58. Сутність організаційної синхронізації стадійних виробничих 

процесів? 

а) полягає у доведенні тривалостей перерв між стадійними процеса-
ми до нуля хвилин та у досягненні рівності або кратності тривалос-
тей стадійних циклів такту випуска продукції; 
б) полягає в розробці транспортно-технологічної схеми процесу, 

операційних нормалей, розрахунку його параметрів та розрахунку 

параметрів технологічної лінії. 
в) в обробці виробу або підготовці до обробки, транспортуванні, 
контролі якості, запасі, складуванні, суміщенні дій; 

г) полягає у досягненні повного завантаження робітників  (90%  і 
більше) в стадійних процесах і на протязі робочої зміни. 

г) RТ cjсj α= ; 3,13,12,12,1 )(;)( CtPCtP ≤≤ ; 

59. Показник неперервності виробничого циклу. Ступінь механіза-
ції праці. 

а)  RТ cjсj α= ; 3,13,12,12,1 )(;)( CtPCtP ≤≤ ; 

б) ;100)/(;1)()/1( 02.

1

⋅=≤+⋅=∆ ∑
=

TTYTTТ Mmот

m

j

cjцц  

в)  ;iпрі КEC ⋅= ;)()( 13,12,1 CtPtP ≤+  

г)  { } { } { }k

Fi

k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU= ; ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 

60. Показник завантаження робітників. Втрати праці на один виріб. 

а) RТ cjсj α= ; 3,13,12,12,1 )(;)( CtPCtP ≤≤ ; 

б)  ;100)/(;1)()/1( 02.

1

⋅=≤+⋅=∆ ∑
=

TTYTTТ Mmот

m

j

cjцц  

в) ;/ ciicij rt=η min;→−=∆ ННН Ф   

г)  ;iпрі КEC ⋅= ;)()( 13,12,1 CtPtP ≤+  

61. Показник зайнятості агрегатів і камери тепловологісної обробки. 

а)  ;100)/( 02 ⋅= TTY Mm  

б)  ;1)()/1( .

1

≤+⋅=∆ ∑
=

от

m

j

cjцц TTТ  
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б)  min;→−=∆ ННН Ф  

в)  ;/ ciicij rt=η  

г)  ).()24/1(
1

.∑
=

⋅=
n

j

ірабtnк  

62. Питомі витрати праці за добу на технологічній лінії. 

а)  );()/1( ..∑ ⋅⋅=
а

l

змзмдоб ТРNН  

б)  min;→−=∆ ННН Ф  

в)  ;/ ciicij rt=η  

г)  ).()24/1(
1

.∑
=

⋅=
n

j

ірабtnк  

61. Назвіть основні форми матеріально-технічного постачання. 

а) лінійна, кільцева, маятникова; 
б) складська, транзитна, соблива; 
в) гнучка, планова, комплексна; 
г) централізована, децентралізована, змішана. 
63. Капітальний ремонт обладнання на підприємстві. 
а) це ремонти, що виконуються для відновлення геометричної точ-

ності, потужності і продуктивності машин; 

б) це повне розбирання агрегатів, заміна всіх зношених деталей, 

збирання, регулювання і випробування під навантаженням; 

в) це заміна чи відновлення невеликої кількості зношених деталей із 
частковим розбиранням обладнання; 

г) ремонти, що виникли внаслідок аварій машин і агрегатів. 

64. Чим визначається тривалість перебування обладнання в ремон-

ті? 

а) тривалістю ремонту, що виник внаслідок аварій машин і агре-
гатів; 

б) строком розбирання агрегату, заміни зношених деталей, збиран-

ням, регулювання і випробування; 

в) часом заміни невеликої кількості зношених деталей із частковим 

розбиранням обладнання; 
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в) визначається кількістю одиниць його ремонтоскладності (одини-

ця ремотоскладності:50 чол.-год.) та кількістю змін у робочій добі, 
на протязі якої працюють ремонтні бригади; 

г) тривалістю ремонту, що виконується для відновлення геометри-

ної точності, потужності і продуктивності обладнання. 

65. Розрахунок необхідності транспортних засобів періодичної дії. 
а) ;/.. ПNm ГОДдн =   

б)  ;/ ciicij rt=η  

в)  ).()24/1(
1

.∑
=

⋅=
n

j

ірабtnк  

г)  )./()( ..... цдобдобцдобдп NNВТNm ⋅⋅⋅=  

66. Розрахунок необхідності транспортних засобів неперервної дії. 
а)  ;/.. ПNm ГОДдн =  

б)  ).()24/1(
1

.∑
=

⋅=
n

j

ірабtnк  

в)  ;/ ciicij rt=η  

г)  )./()( ..... цдобдобцдобдп NNВТNm ⋅⋅⋅=  

67. Ефективність транспортного обслуговування - коефіцієнт вико-

ристання вантажопідйомності. 
а)  ;100)/( 02 ⋅= TTY Mm  

б) ;/0 qNkr =   

в)  min;→−=∆ ННН Ф  

г)  )./()( ..... цдобдобцдобдп NNВТNm ⋅⋅⋅=  

68. Ефективність транспортного обслуговування. Коефіцієнт вико-

ристання пробігу. 

а)  ;/.. ПNm ГОДдн =  

б)  ;/0 qNkr =  

в)  );/( 0LLLkп +=  

г)  ./ ciicij rt=η  
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69. Ефективність транспортного обслуговування. Коефіцієнт вико-

ристання робочого часу. 

а)  );/( 0LLLkп +=  

б)  ;/0 qNkr =  

в)  ;100)/( 02 ⋅= TTY Mm  

г)  ./ кФ ВBk =  

70. Енергетичні баланси на підприємстві. 
а) кількість теплоти на виробництво окремих видів продукції чи 

агрегатів розраховується за нормами її витрат на одиницю продукції 
або на одну годину роботи агрегата, а потім сумується; 

б) складаються на окремі види енергії, води і палива, а потім загаль-

ні за видами енергоносіїв у перерахунку на кВт·год. чи Гкал умов-

ного палива; 
в)  ;BkFE cД ⋅⋅=  

г)  ∑= .1000/00 nfBE  

71. Необхідність в електроенергії для технологічних споживачів і 
двигунів. 

а)  ).()24/1(
1

.∑
=

⋅=
n

j

ірабtnк  

б) )./()( ..... цдобдобцдобдп NNВТNm ⋅⋅⋅=  

в)  ;BkFE cД ⋅⋅=  

г)  ./0 qNkr =  

72. Витрати освітлювальної енергії на підприємстві. 
а)  ;BkFE cД ⋅⋅=  

б)  )./()( ..... цдобдобцдобдп NNВТNm ⋅⋅⋅=  

в)  );/( 0LLLkп +=  

г)  ∑= .1000/00 nfBE  

73. Баланс теплопостачання підприємства. 
а) складається на окремі види енергії, води і палива, а потім загаль-

ні за видами енергоносіїв у перерахунку на кВт·год. чи Гкал умов-

ного палива; 
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б) кількість теплоти на виробництво окремих видів продукції чи 

агрегатів розраховується за нормами її витрат на одиницю продукції 
або на одну годину роботи агрегата, а потім сумується; 

в)  ∑= .1000/00 nfBE  

г)  ;BkFE cД ⋅⋅=  

74. Енергоозброєність праці та робітників. 

а)  ∑= .1000/00 nfBE ,   ;BkFE cД ⋅⋅=  

б)  );/( 0LLLkп += ./0 qNkr =  

в)  
ФФпр НЕК /= ,   

max/ PFК yР = ; 

г)  ),()24/1(
1

.∑
=

⋅=
n

j

ірабtnк ./ ciicij rt=η . 

75. Основні напрями природоохоронних заходів на підприємстві. 
а) застосування безвідходних технологій, очищення викидів в атмо-

сферу, регламентація технологічних параметрів процесів, гермети-

зація з’єднань апаратів і трубопроводів; 

б) створення санітарно-захисних зон навколо промислових вузлів, 

реконструкція діючих підприємств, розміщення виробничих цехів 

під землею, проведення агротехнічних робіт, застосування відходів; 

в) зменшення забруднення повітря, охорона водних ресурсів, раціо-

нальне використання земельних ресурсів; 

г) механічний, фізико-хімічний, хімічний, біологічний способи очи-

щення довкілля. 

76. Ефективність природоохоронних заходів. 

а)  min;→−=∆ ННН Ф  

б)  ,0...... СКEЗEEEEEEE мнвзррпдфвcгпяноc −⋅−−+++++=  

в)  min;→⋅⋅= BkFE cД   

г)  ∑= .1000/00 nfBE  

77. Дайте визначення комплексної підготовки виробництва. 
а) це науково-дослідна, конструкторська, технологічна, організацій-

но-планова, матеріальна, соціально-психологічна, економічна підго-

товки; 

б) це сукупність технологічних, технічних і організаційно-економіч-

них способів при оптимальному використанні всіх видів ресурсів; 
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в) сукупність процесів створення і промислового освоєння нових і 
вдосконалення діючих типів виробів заданого рівня якості при нор-

мативних строках і об’ємах виробництва з мінімальними витратами 

ресурсів; 

г) сукупність проектних робіт із створення нових чи вдосконалення 
діючих конструкцій виробів. 

МОДУЛЬ 2 
1. Організаційно-економічні принципи наукової організації праці. 
а) базуються на рекомендаціях наук про людину, її психофізичних і 
фізіологогічних функціях в процесі праці, про виробниче середови-

ще і системах «людина- машина – середовище»; 

б) норми трудового права, санітарного законодавства, тарифна си-

стема оплати праці; 
в) базуються на прогресивному рівні техніки і технології виробниц-

тва; 
г) принцип економії рухів робітника, суміщення трудових рухів і 
дій, раціональної послівності рухів і дій, відповідності характера 
рухів фізіологічним особливостям людського організма, відповід-

ність кваліфікації робітника характеру виконуємої роботи, обґрун-

тованість норм праці; 
2. Економічні завдання наукової організації праці. 
а) полягають у створенні найбільш сприятливих умов праці, що за-
безпечують її високу продуктивність та збереження здоров’я і дов-

голітньої працездатності працюючих; 

б) підготовка кадрів, розробка методів праці, кооперації праці в ко-

лективі, організацію робочих місць, створення умов високопро-

дуктивної праці, встановлення міри праці і винагороди за неї, дис-
ципліни праці; 
в) спрямовані на забезпечення умов постійного зростання технічно-

го рівня працюючих, всестороннього їх розвитку та творчої ініціа-
тиви; 

г) зростання продуктивності праці, якості продукції, зниження собі-
вартості продукції, економія матеріальних і трудових ресурсів, еко-

номія суспільної праці. 
3. Економічна ефективність заходів з організації праці. 
а) ;0...... СКEЗEEEEEEE мнвзррпдфвcгпяноc −⋅−−+++++=  
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б) min;→−=∆ ННН Ф ,/ ciicij rt=η ;1)()/1( .

1

≤+⋅=∆ ∑
=

от

m

j

cjцц TTТ  

в) ∑ ∑
= =

−⋅=
п

І

п

І

чісрЧІ ЕЧЕП
1 1

/100 ; одР ЗЕВССЕ ⋅−⋅−= 221 )(  

г)  );()/1( ... ∑ ⋅⋅= змзмдоб ТPNH  ;100)/( 02 ⋅= TTY Mm  

4. Строк окупності заходів із наукової організації праці. 

а)  ∑

=
=

m

i
oi

tсТ
1

; 

б)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 

в)  RТ cjсj α= ; 

г)  221 )/( ВССЗТ одод ⋅−= ; 

5. Кваліфікаційний розподіл праці на підприємстві . 
а) уособлює окремі групи працюючих в залежності від їх ролі на 
підприємстві: промислово-виробничий персонал (робітники, зайняті 
на виробництві і його обслуговуванні) та персонал невиробничих 

організацій; 

б) передбачає розподіл працюючих на групи за професіями (спеці-
альностями) і характером виконуємих робіт; 
в) здійснюється серед кожної професійної групи залежно від рівня 

оволодіння робітниками своєю спеціальністю, в залежності від чого 

їм встановлюються тарифні розряди; 

г) міжцеховий, внутрішньоцеховий, внутрішньобригадний. 

6. Комплексні бригади на виробництві. 
а) уособлюють окремі групи працюючих в залежності від їх ролі на 
підприємстві: промислово-виробничий персонал та персонал неви-

робничих підрозділів; 

б) організуються із робітників різних професій, з частковим розпо-

ділом праці і суміщенням робітниками суміжних професій або без 
розподілу праці на основі повної взаємозамінності робочих широ-

кого профілю; 

в) передбачають розподіл працюючих на групи за професіями (спе-
ціальностями) і характером виконуємих робіт; 
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г) спрямовані на забезпечення умов постійного зростання технічно-

го рівня працюючих, всестороннього їх розвитку та творчої ініціа-
тиви; 

7. Облік кадрів на підприємстві. 
а) ґрунтується на всебічному вивченні особистих якостей робітни-

ків, їх професіоналізму та забезпечує максимальну відповідність 
професійно-кваліфікаційних вимог особистим якостям працюю-

чого; 

б) спрямований на забезпечення умов постійного зростання техніч-

ного рівня працюючих, всебічного їх розвитку та творчої ініціативи; 

в) передбачає розподіл працюючих на групи за професіями (спе-
ціальностями) і характером виконуємих робіт; 
г) базується на розрахунках явочної, списочної та середньосписоч-

ної чисельності працюючих на підприємстві; 
8. Оббіг кадрів на підприємстві. 
а) розраховується як відношення кількості всіх вибувших (оббіг по 

звільненню) або всіх прийнятих (оббіг по прийому) за визначений 

період до середньосписочної чисельності працюючих за той же пе-
ріод; 

б) визначається відношенням меньшого із числа прийнятих чи зві-
льнених за даний період до сереньосписочної чисельності працю-

ючих; 

в) базується на розрахунках явочної, списочної та середньосписоч-

ної чисельності працюючих на підприємстві; 
г) відношення звільнених за власним бажанням, за прогули та інші 
порушення трудової дисципліни працюючих за визначений період 

до середньосписочної чисельності за той же період часу. 

9. Змінюваність кадрів на підприємстві. 
а) розраховується як відношення кількості всіх вибувших або всіх 

прийнятих за визначений період до середньосписочної чисельності 
працюючих за той же період; 

б) визначається відношенням меньшого із числа прийнятих чи зві-
льнених за даний період до сереньосписочної чисельності працю-

ючих; 

в) відношення звільнених за власним бажанням, за прогули та інші 
порушення трудової дисципліни працюючих за визначений період 

до середньосписочної чисельності за той же період часу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153

г) базується на розрахунках явочної, списочної та середньосписоч-

ної чисельності працюючих на підприємстві. 
10. Плинність кадрів на підприємстві. 
а) відношення кількості всіх вибувших або всіх прийнятих за визна-

чений період до середньосписочної чисельності працюючих за той 

же період; 

б) відношення меншого із числа прийнятих чи звільнених за даний 

період до сереньосписочної чисельності працюючих; 

в) відношення звільнених за власним бажанням, за прогули та інші 
порушення трудової дисципліни працюючих за визначений період 

до середньосписочної чисельності за той же період часу; 

г) базується на розрахунках явочної, списочної та середньосписоч-

ної чисельності працюючих на підприємстві. 
11. Виробничий простір робочого місця на підприємстві. 
а) простір, висотою до 2 м над рівнем підлоги чи площадки, на яких 

розміщені робочі місця; 

б) простір, в межах якого здійснюються трудові процеси в цехах 

підприємства, що включає в себе робочу зону, зону безпеки та зону 

руху; 

в) простір, що необхідний для переміщення підйомно-транспортних 

засобів по підлозі і обслуговуючого персоналу, а також для руху 

вантажів на мостових кранах, тельферах і кран-балках; 

г) простір, у межах якого робота чи переміщення виконуються в 

повній безпеці; 
12. Робоча зона виробничого приміщення.  

а) простір, що необхідний для переміщення підйомно-транспортних 

засобів по підлозі і обслуговуючого персоналу, а також для руху 

вантажів на мостових кранах, тельферах і кран-балках; 

б) простір, в межах якого здійснюються трудові процеси в цехах 

підприємства, що включає в себе робочу зону, зону безпеки та зону 

руху; 

в) простір, висотою до 2 м над рівнем підлоги чи площадки, на яких 

розміщені робочі місця; 

г) простір, у межах якого робота чи переміщення виконуються в 

повній безпеці; 
13. Робоче місце робітника на підприємстві. 
а) простір, у межах якого робота чи переміщення виконуються в 

повній безпеці; 
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б) простір, в межах якого здійснюються трудові процеси в цехах 

підприємства, що включає в себе робочу зону, зону безпеки та зону 

руху; 

в) простір, висотою до 2 м над рівнем підлоги чи площадки, на яких 

розміщені робочі місця; 

г) частина робочої зони, в якій розміщені органи керування маши-

нами, інструменти, пристосування і матеріали. 

14. Зона руху на робочому місці. 
а) простір, у межах якого робота чи переміщення виконуються в 

повній безпеці; 
б) простір, що необхідний для переміщення підйомно-транспортних 

засобів по підлозі і обслуговуючого персоналу, а також для руху 

вантажів на мостових кранах, тельферах і кран-балках; 

в) простір, висотою до 2 м над рівнем підлоги чи площадки, на яких 

розміщені робочі місця; 

г) частина робочої зони, в якій розміщені органи керування маши-

нами, інструменти, пристосування і матеріали. 

15. Вимоги до організації робочих місць. 

а) полягають у створенні найбільш сприятливих умов праці, що за-
безпечують її високу продуктивність та збереження здоров’я і дов-

голітньої працездатності працюючих; 

б) раціональність планування, достатність оснащення засобами пра-
ці, ефективність енергетичного, матеріального, транспортного та ін-

ших видів обслуговування; 

в) передбачають розподіл працюючих на групи за професіями і ха-
рактером виконуємих робіт; 
г) спрямовані на забезпечення умов постійного зростання технічно-

го рівня працюючих, всебічного їх розвитку та творчої ініціативи. 

16. Задачі проектування умов праці. 
а) раціональність планування, достатність оснащення засобами пра-
ці, ефективність енергетичного, матеріального, транспортного та ін-

ших видів обслуговування; 

б) що пов’язані з процесом праці, із засобами праці та умовами пра-

ці; 
в) проектування, визначення оптимальних режимів і розміщення в 

просторі обладнання, підйомно-транспортних машин, оргтехосна-
щення; 
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г) визначення оптимального рівня, вибір методів і технологічних за-
собів та проектування місць розміщення технічних засобів для по-

долання метеорологічних умов, виробничого шуму, вібрації, недо-

статньої освітленості; 
17. Організація робочих місць інженерно-технічних працівників. 

а) здійснюється на підставі аналізу та синтезу технічних, фізіологіч-

них, психологічних і економічних факторів виробництва; 
б) забезпечує оптимальні фізіологічні умови трудового процесу і 
нормальну інтенсивність праці для досягнення високої працездат-
ності людини; 

в) передбачає встановлення оптимальних умов використання мате-
ріально-технічних елементів виробництва; 
г) передбачає зручні меблі, природне освітлення, виробничий зв’я-

зок, засоби оргтехніки для документування, розмноження, обробки, 

зберігання і передачі документів виконання обчислювальних і кре-
слярських операцій. 

18. Норма часу на виконання одиниці роботи. 

а) число працюючих визначеного професійно-кваліфікаційного 

складу, що необхідне для обслуговування відповідних об’єктів (аг-
регатів, складів і т.п.) або для виконання визначеного переліку ро-

біт. 
б) число одиниць обладнання або інших об’єктів (робочих місць, 

виробничих приміщень), яке повинне обслуговуватися одним робіт-
ником чи групою робітників відповідної кваліфікації при визначе-
них організаційно-технічних умовах; 

в) число одиниць роботи (операцій, виробів), яке необхідно викона-
ти за одиницю часу (годину, зміну) одним робітником або групою 

робітників відповідної кваліфікації при визначених організаційно-

технічних умовах; 

г) необхідні витрати часу, чол.-год. чи чол.-хв., на виконання оди-

ниці роботи одним робітником або групою робітників відповідної 
кваліфікації при визначених організаційно-технічних умовах. 

19. Норма виробітки. 

а) необхідні витрати часу, чол.-год. чи чол.-хв., на виконання оди-

ниці роботи одним робітником або групою робітників відповідної 
кваліфікації при визначених організаційно-технічних умовах; 

б) число одиниць роботи (операцій, виробів), яке необхідно викона-
ти за одиницю часу (годину, зміну) одним робітником або групою 
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робітників відповідної кваліфікації при визначених організаційно-

технічних умовах; 

в) число одиниць обладнання або інших об’єктів (робочих місць, 

виробничих приміщень), яке повинне обслуговуватися одним робіт-
ником чи групою робітників відповідної кваліфікації при визначе-
них організаційно-технічних умовах; 

г) число працюючих визначеного професійно-кваліфікаційного 

складу, що необхідне для обслуговування відповідних об’єктів (аг-
регатів, складів і т.п.) або для виконання визначеного переліку ро-

біт. 
20. Норма обслуговування. 

а) число одиниць роботи (операцій, виробів), яке необхідно викона-
ти за одиницю часу (годину, зміну) одним робітником або групою 

робітників відповідної кваліфікації при визначених організаційно-

технічних умовах; 

б) необхідні витрати часу, чол.-год. чи чол.-хв., на виконання оди-

ниці роботи одним робітником або групою робітників відповідної 
кваліфікації при визначених організаційно-технічних умовах; 

в) число одиниць обладнання або інших об’єктів (робочих місць, 

виробничих приміщень), яке повинне обслуговуватися одним робіт-
ником чи групою робітників відповідної кваліфікації при визначе-
них організаційно-технічних умовах; 

г) число працюючих визначеного професійно-кваліфікаційного 

складу, що необхідне для обслуговування відповідних об’єктів (аг-
регатів, складів і т.п.) або для виконання визначеного переліку ро-

біт. 
21. Норма чисельності робітників. 

а) необхідні витрати часу, чол.-год. чи чол.-хв., на виконання оди-

ниці роботи одним робітником або групою робітників відповідної 
кваліфікації при визначених організаційно-технічних умовах; 

б) число одиниць обладнання або інших об’єктів (робочих місць, 

виробничих приміщень), яке повинне обслуговуватися одним робіт-
ником чи групою робітників відповідної кваліфікації при визначе-
них організаційно-технічних умовах; 

в) число одиниць роботи (операцій, виробів), яке необхідно викона-
ти за одиницю часу (годину, зміну) одним робітником або групою 

робітників відповідної кваліфікації при визначених організаційно-

технічних умовах; 
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г) число працюючих визначеного професійно-кваліфікаційного 

складу, що необхідне для обслуговування відповідних об’єктів (аг-
регатів, складів і т.п.) або для виконання визначеного переліку ро-

біт. 
22. Взаємозв’язок між нормою часу та нормою виробітки. 

а)  );()/1( ... ∑ ⋅⋅= змзмдоб ТРNH  

б)  ;
1

.вир

ч
Н

Н =  

в) min;→−=∆ ННН Ф  

г)  221 )/( ВССЗТ одод ⋅−= . 

23. Технічне обгунтування норм праці. 
а) здійснюється на підставі аналізу та синтезу технічних, фізіологіч-

них, психологічних і економічних факторів виробництва; 
б) передбачає встановлення оптимальних умов використання мате-
ріально-технічних елементів виробництва (обладнання, інструмент-
тів, оснастки і т.п.); 

в) забезпечує оптимальні фізіологічні умови трудового процесу і 
нормальну інтенсивність праці для досягнення високої працездат-
ності і збереження тривалої життєдіяльності людини; 

г) забезпечує доцільні пропорції у витратах праці робітників різних 

спеціальностей і кваліфікації для зведення сумарних витрат суспіль-

но необхідної праці до мінімума. 
24. Інтенсивність праці. 
а) це величина, обернена нормі виробітки робітника або групи ро-

бітників певних професій при визначених умовах виробництва; 
б) кількість витраченої працюючим фізичної та нервової енергії за 
одиницю робочого часу при визначених умовах праці; 
в) це максимально мала тривалість стадійного циклу при найменшій 

чисельності комплексної бригади; 

г) це абсолютна технологічна і організаційна синхронізація стадій-

них процесів; 

25. Перегляд норм праці підприємстві. 
а) забезпечує доцільні пропорції у витратах праці робітників різних 

спеціальностей і кваліфікації для зведення сумарних витрат суспіль-

но необхідної праці до мінімума. 
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б) забезпечує оптимальні фізіологічні умови трудового процесу і 
нормальну інтенсивність праці для досягнення високої працездат-
ності людини; 

в) здійснюється у випадках невиконання або високого перевиконан-

ня діючих норм праці на підприємстві, а також з метою підвищення 
продуктивності праці у зв’язку з покращенням її умов; 

г) здійснюється на підставі аналізу та синтезу технічних, фізіологіч-

них, психологічних і економічних факторів виробництва. 
26. Структура затрат часу при нормуванні праці. 

а)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 

б) сума витрат нормованого часу на виробництво одиниці продук-

ції, яка включає: час на підготовчо-завершальну роботу, оперативну 

роботу, обслуговування робочого місця, час на відпочинок, час тех-

нологічних перерв; 

в) це величина, обернена нормі виробітки робітника або групи ро-

бітників певних професій при визначених умовах виробництва; 

г) );()/1( ... ∑ ⋅⋅= змзмдоб ТРNH  

27. За якою формулою визначається норма часу? 

а)  ∑
=

=
m

j

cjц TnТ
1

; 

б)  RТ cjсj α= ; 

в)  221 )/( ВССЗТ одод ⋅−=  

г)  врвпобоп
пз

Ч tttt
n

t
Н ++++= . 

28. Аналітично-дослідницький метод встановлення технічно об-

ґрунтованих норм часу. 

а) ґрунтується на визначенні витрат часу за нормативами часу і нор-

мативами режимів роботи обладнання, які встановлені централізо-

вано; 

б) ґрунтується на встановленні норми часу на всю роботу в цілому 

без поділу на елементи та їх нормуванням; 

в) полягає у порівнянні нормуємої операції із типовою та викорис-
танні типовох норм часу; 
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г) полягає у встановленні норм на основі вивчення витрат часу спо-

стереженням. 

29. Хронометраж трудових процесів на робочому місці. 
а) ґрунтується на встановленні норми часу на всю роботу в цілому 

без поділу на елементи та їх нормуванням; 

б) ґрунтується на вивченні витрат робочого часу при виконанні руч-

них і машинно-ручних операцій, що циклічно повторюються; 

в) полягає у порівнянні нормуємої операції із типовою та викорис-
танні типовох норм часу; 

г) полягає у встановленні норм на основі вивчення витрат часу спо-

стереженням. 

30. Фотографія робочого дня. 

а) полягає у встановленні норм на основі вивчення витрат часу спо-

стереженням; 

б) ґрунтується на вивченні витрат робочого часу при виконанні руч-

них і машинно-ручних операцій, що циклічно повторюються; 

в) полягає у вивченні витрат робочого часу на протязі однієї або де-
кількох змін та відображує всі види витрат робочого часу; 

г) ґрунтується на встановленні норми часу на всю роботу в цілому 

без поділу на елементи та їх нормуванням. 

31. Тарифно-кваліфікаційний довідник. 

а) диференціює рівень оплати праці по кваліфікаційним групам ро-

бітників; 

б) визначає перелік кваліфікаційних характеристик робіт і вимог до 

їх виконавців залежно від складності і точності робіт, умов праці, 
необхідних знань і навичок та присвоює їм тарифний розряд; 

в) визначає розмір оплати праці робітника відповідного розряду за 
одну годину роботи; 

г) забезпечує доцільні пропорції у витратах праці робітників різних 

спеціальностей і кваліфікації для зведення сумарних витрат суспіль-

но необхідної праці до мінімума. 
32. Тарифна ставка оплати праці на підприємстві. 
а) система, яка охоплює як індивідуальну, так і колективну працю 

робітників при встановлених нормах часу або нормах виробітку; 

б) диференціює рівень оплати праці по кваліфікаційним групам ро-

бітників; 

в) система, яка складається із прямої відрядної, непрямої відрядної, 
відрядно-преміальної, відрядно-прогресивної; 
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г) розмір оплати праці робітника відповідного розряду за одну годи-

ну роботи. 

33. Відрядна форма оплати праці. 
а) система, що визначає розмір оплати праці робітника відповідного 

розряду за одну годину роботи; 

б) система, яка складається із прямої відрядної, непрямої відрядної, 
відрядно-преміальної, відрядно-прогресивної; 
в) система, яка охоплює як індивідуальну, так і колективну працю 

робітників при встановлених нормах часу або нормах виробітку; 

г) система, при якій заробіток визначається на підставі штатного 

розкладу і фактично відпрацьованого часу. 

34. Погодинна форма оплати праці. 
а) система, що визначає розмір оплати праці робітника відповідного 

розряду за одну годину роботи; 

б) система, що включає в себе як основний заробіток робітника, так 

і премію за виконання і перевиконання встановлених показників; 

в) система оплати, що включає в себе погодинно-преміальну, пого-

динно-колективну, окладну форми оплати праці; 
г) система, яка охоплює як індивідуальну, так і колективну працю 

робітників при встановлених нормах часу або нормах виробітку. 

35. Відрядно-преміальна система оплати праці. 
а) система, при якій норми і розцінки встановлюються не за резуль-

татами безпосередньої роботи виконавців, а за одиницю продукції, 
виготовленої на дільниці, що обслуговувалась даними робітниками; 

б) система, що включає в себе як основний заробіток робітника-від-

рядника, так і премію за виконання і перевиконання встановлених 

показників; 

в) система, що визначає розмір оплати праці робітника відповідного 

розряду за одну годину роботи; 

г) система, яка охоплює як індивідуальну, так і колективну працю 

робітників при встановлених нормах часу або нормах виробітку. 

36. Погодинна (окладна) система оплати праці. 
а) система, при якій заробіток визначається на підставі штатного 

розкладу і фактично відпрацьованого часу; 

б) система, що визначає розмір оплати праці робітника відповідного 

розряду за одну годину роботи; 
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в) система, при якій норми і розцінки встановлюються за одиницю 

продукції, виготовленої на дільниці, що обслуговувалась даними 

робітниками; 

г) система, яка охоплює як індивідуальну, так і колективну працю 

робітників при встановлених нормах часу або нормах виробітку. 

37. Трудова дисципліна на підприємстві. 
а) передбачає винесення зауваження, догани, суворої догани, при-

значення на роботу з нижчою зарплатою, звільнення; 

б) забезпечує підтримання встановленого розпорядку дня, високо-

продуктивне використання робочого часу, ефективне виконання 

трудових обов’язків; 

в) забезпечує точне виконання вимог технічної документації, що ви-

значає послідовність, режими і способи виконання технологічних 

процесів; 

г) передбачає неухильне виконання виробничого плану, чіткий роз-
поділ виробничих завдань, дбайливе ставлення до обладнання і ма-
теріалів, виконання правил техніки безпеки. 

38. Задачі управління підприємством. 

а) проектування оптимального виробничого процесу і трудових па-

раметрів його організації та заробітної плати, техніко-економічне 
планування, оперативне планування виробництва; 
в) проектування, визначення оптимальних режимів і розміщення в 

просторі обладнання, підйомно-транспортних машин, оргтехосна-
щення; 

б) забезпечення точного виконання вимог технічної документації, 
що визначають послідовність, режими і способи виконання техно-

логічних процесів; 

в) забезпечення виконання виробничого плану, умов зростання ви-

робництва на основі прогресивної техніки і технології, підвищення 
продуктивності праці, зниження собівартості продукції; 
г) передбачають неухильне виконання виробничого плану, чіткий 

розподіл виробничих завдань, дбайливе ставлення до обладнання і 
матеріалів, виконання правил техніки безпеки. 

39. Конкретні функції управління підприємством. 

а) стабілізація, програмне регулювання, слідкування виробництва; 
б) планування, контроль, регулювання, облік і аналіз виробництва у 

часі; 
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в) забезпечення виконання виробничого плану, зростання вироб-

ництва на основі прогресивної техніки і технології, підвищення про-

дуктивності праці, зниження собівартості продукції; 
г) управління комплексною підготовкою виробництва, основним, 

допоміжним і обслуговуючим виробництвом, якістю продукції, пра-
цею і зарплатою, кадрами, матеріально-технічним постачанням, фі-
нансами, збутом продукції, капітальним будівництвом, соціальним 

розвитком колективу. 

40. Що являє собою автоматизована система управління? 

а) включає всі елементи і підсистеми підприємства, що забезпечу-

ють дію процесу цілеспрямованого впливу на колективи людей, зай-

нятих в управляємій системі; 
б) забезпечує точне виконання вимог технічної документації, що ви-

значає послідовність, режими і способи виконання технологічних 

процесів; 

в) чоловіко-машинна система, що забезпечує ефективне функціо-

нування об’єкту, в якій збір і переробка інформації для функцій 

управління здійснюється із застосуванням засобів автоматизації і 
обчислювальної техніки;  

г) система, що об’єднує всі елементи і підсистеми підприємства та 
забезпечує дію процесу створення матеріальних цінностей. 

41. Методи заводського планування. 

а) нових задач, системного підходу, типізації проектних рішень, не-
перервного розвитку системи, автоматизації документообігу, єди-

ність інформаційної бази, комплексність задач, мінімізації введення 
інформації; 
б) міжгалузеві, універсальні, спеціалізовані, індивідуальні; 
в) директивні, правові, соціально-психологічні, адміністративні, 
економічні, оперативно-технічні; 
г) техніко-економічного обґрунтування, балансові, прогнозування, 

моделювання, економіко-математичні, програмно-цільові. 
42. Розділи річного плану підприємства. 
а) система планування, контролю, регулювання, обліку і аналізу ви-

робництва у часі; 
б) директивні, правові, соціально-психологічні, адміністративні, 
економічні, оперативно-технічні 
в) міжгалузеві, універсальні, спеціалізовані, індивідуальні; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163

г) виробництва і реалізації продукції, технічного розвитку і органі-
зації виробництва, показники зростання економічної ефективності, 
капітальних вкладень, матеріально-технічного забезпечення, собі-
вартості, прибутку і рентабельності виробництва, фінансовий план. 

43. Загальний об’єм реалізуємої продукції підприємства. 
а) повністю укомплектовані вироби, що відповідають стандартам, 

відпущені на сторону, а також промислові роботи і послуги на сто-

рону, продукція для капітального будівництва і непромислових по-

треб підприємства; 
б) вартість вироблених і реалізованих на сторону, на власне капі-
тальне будівництво і непромислове господарство готових виробів і 
продукції допоміжних цехів, вартість промислових робіт, викона-
них на сторону чи для власних непромислових господарств, вар-

тість капремонту обладнання і обладнання власного виробництва;  
в) максимально можливий випуск продукції високої якості заданої 
номенклатури у плановому періоді при повному використанні ви-

робничого обладнання, виробничих площ, застосуванні прогресив-

ної технології, наукової організації виробництва і праці; 
г) потенційна можливість підприємства на протязі року виготовити 

максимально можливу кількість продукції заданої планом номен-

клатури. 

44. Виробнича потужність промислового підприємства. 
а) являє собою очікувані зміни номенклатури продукції, техніки, 

технології і організації виробництва; 
б) максимально можливий випуск продукції високої якості заданої 
номенклатури у плановому періоді при повному використанні ви-

робничого обладнання, виробничих площ, застосуванні прогресив-

ної технології, наукової організації виробництва і праці; 
в) являє собою розрахункову величину можливого випуску за оди-

ницю часу продукції умовної номенклатури, заданої при проекту-

ванні нової чи реконструюємої виробничої одиниці; 
г) потенційна можливість підприємства на протязі року виготовити 

максимально можливу кількість продукції заданої планом номен-

клатури. 

45. Розрахунок вихідної виробничої потужності підприємства. 

а)  .)12(12/1
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б)  врвпобоп
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Н ++++=  

в)  ,
12
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∑∆±= інк МММ  

г)  221 )/( ВССЗТ одод ⋅−=  

46. Розрахунок середньорічної виробничої потужності підприєм-

ства. 

а)  );()/1( ... ∑ ⋅⋅= змзмдоб ТРNH  

б)  221 )/( ВССЗТ одод ⋅−= ; 

в)  врвпобоп
пз

Ч tttt
n

t
Н ++++= ; 

г)  .)12(12/1
12

1

∑ −∆±= іМММ інср  

47. Розрахунок принципової залежності виробничої потужності під-

приємства. 

а)  ;)12(12/1
12

1

∑ −∆±= іМММ інср
 

б)  221 )/( ВССЗТ одод ⋅−=  

в)  ;)/(
1
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iii qTBМ η  

г)  
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Ч tttt
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t
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48. Режимний фонд часу роботи підприємства. 
а) визначається добутком числа календарних днів в плановому пе-
ріоді на двадцять чотири години; 

б)  ,
1

∑
=

=
m

j

cjц TnТ  

в) визначається добутком числа календарних днів в плановому пе-

ріоді на двадцять чотири години; 
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г) визначається режимом роботи підприємства, дорівнює добутку 

числа робочих днів в плановому періоді на число годин в робочих 

змінах. 

49. Номінальний (календарний) фонд часу роботи підприємства. 
а) визначається режимом роботи підприємства, дорівнює добутку 

числа робочих днів в плановому періоді на число годин в робочих 

змінах. 

б) визначається добутком числа календарних днів в плановому пе-

ріоді на двадцять чотири години; 

в)  { } { } { }k

Fi

k

TXi

k

Ti

k

i zzzz UU= ; 

г) визначається добутком числа календарних днів в плановому пері-
оді на двадцять чотири години. 

50. Дійсний (робочий) фонд часу роботи підприємства. 

а)  RТ cjсj α=  ; 

б) визначається як різниця між режимним фондом часу і фондом 

часу на планово-попереджувальні ремонти на підприємстві; 
в) визначається режимом роботи підприємства, дорівнює добутку 

числа робочих днів в плановому періоді на число годин в робочих 

змінах; 

г) визначається добутком числа календарних днів в плановому пері-
оді на двадцять чотири години. 

 

5. ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

5.1. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Будівельна індустрія. Наукова організація виробництва як фактор 

розвитку будівельної індустрії. 
2. Виробнича структура підприємства. Елементи виробничої струк-

тури. 

3. Організація ремонтної служби підприємства. 
4. Будівництво і його організаційно- технічні особливості. 
5. Виробнича структура підприємства. Фактори які впливають на 
виробничу структуру. 

6. Структура, призначення і обов’язки підрозділів ремонтної служ-

би. 

7. Матеріально-технічна база будівництва, тенденції її розвитку. 
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8. Виробнича структура підприємства. Типи виробничих структур. 

9. Система планово-попереджувальних ремонтів. 

10. Основні фактори науково-технічного розвитку будівельного ви-

робництва. Організація виробництва на підприємстві. 
11. Просторова організація виробничого комплексу. Склад об’єктів і 
зв’язків виробничого комплексу. 

12. Зовнішній і внутрішній транспорт. Класифікація транспортних 

засобів підприємства. 
13. Організація підприємств будівельних виробів і конструкцій. 

14. Просторова організація виробничого комплексу. Параметри ви-

робничих потоків та їх співвідношення. 

15. Вантажопотоки. Вантажообіг. 
16. Типи підприємств будівельних виробів і конструкцій. Техноло-

гічні системи та їх ефективність. 

17. Просторова організація виробничого комплексу. Завдання прос-

торової організації. 
18. Схеми внутрішньозаводських перевезень. 

19. Структура виробничого процесу і ресурсів. Загальна характер-

ристика організації виробничого процесу. 

20. Основи проектування виробничих процесів. 

21. Енергетичне господарство, його структура. 
22. Суспільна і внутрішньо-виробнича форма організації. Часткові і 
стадійні виробничі процеси. 

23. Функціонально-вартісний підхід до проектування виробничих 

процесів. 

24. Енергетичне господарство. Напрямки раціоналізації енергопос-
тачання. 

25. Виробничі і технологічні операції, операції переміщення і конт-
ролю. Переходи. Дії. Структура ресурсів. 

26. Проектування організації часткового виробничого процесу. 

27. Водопостачання та його системи. 

28. Структура затрат часу і принципи організації виробничих проце- 
сів. 

29. Транспортно-технологічна схема виробничого процесу. 

30. Каналізація та її системи. 

31. Тривалість часткового процесу при послідовному русі виробів. 

32. Проектування виробничих операцій і розрахунок виробничого 

процесу. 
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33. Організація охорони навколишнього середовища. 
34. Тривалість часткового процесу при паралельному русі виробів. 

35. Задачі технічного обслуговування підприємства. 
36. Виробнича діяльність і навколишнє середовище. 
37. Тривалість часткового процесу при паралельно-послідовному 

русі виробів. 

38. Зміст функцій обслуговування виробництва. 
39. Природоохоронні заходи. 

40. Тривалість часткового процесу при синхронному русі виробів. 

41. Організація і регламентація процесів обслуговування. 

42. Ефективність природоохоронних заходів на підприємствах. 

43. Принципи організації виробничих процесів. 

44. Організація матеріально-технічного постачання і збуту. 

45. Комплексна підготовка виробництва. Зміст комплексної підго-

тов-ки. 

46. Показники і типи структур стадійних процесів. 

47. Завдання матеріально-технічного постачання і збуту. 

48. Науково-дослідна і конструкторська підготовка виробництва. 
49. Показники кратності, пропорційності і ритмічності стадійних 

процесів. 

50. Заводські склади та збут продукції. 
51. Технологічна підготовка виробництва. 
52. Пропорційна і непропорційна структура. 
53. Просторова організація виробничого комплексу. Параметри ви-

робничих потоків та їх співвідношення. 

54. Склад та завдання технологічної підготовки виробництва. 
55. Потокові форми організації виробничих процесів. Загальна кла-
сифікація форм. 

56. Функціонально-вартісний підхід до проектування виробничих 

процесів. 

57. Форми організації технологічної служби підприємства. 
58. Безперервно-потокова, перервно-потокова і прямотокова форма 
організації виробничих процесів. 

59. Структура, призначення і обов’язки підрозділів ремонтної служ-

би. 

60. Організація охорони навколишнього середовища. Ефективність 
природоохоронних заходів. 
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61. Будівництво як галузь матеріального виробництва. Організацій-

но-технічні особливості будівництва. 
62. Наукова організація як фактор розвитку будівельного виробниц-

тва. 
63. Закономірності і принципи організації виробництва. 
64. Загальна характеристика організації виробничого процесу. 

Структура ресурсів. 

65. Фонди часу використання обладнання. 

66. Виробнича потужність підприємства. 
67. Розробка плану виробництва і реалізації продукції. 
68. Товарна і валова продукція. Показник нормативно-чистої проду-

кції. 
69. Натуральні, умовно-натуральні і вартісні показники об’єму вироб-

ництва. Загальний об’єм реалізуємої продукції. 
70. Системи оперативно-виробничого планування. Час випереджен-

ня і заділи. 

71. Оперативно-виробниче планування. 

72. Текуче планування. 

73. Перспективне планування. 

74. Основи внутрішньо-заводського планування. 

75. Системи автоматизованого проектування. 

76. Принципи побудови АСУП.  

77. Класифікація АСУ за рівнем автоматизації управління. 

78. Класифікація АСУТП за складністю об’єктів управління. 

79. Управління виробничою системою. Прямі і зворотні зв’язки. Ре-
гулювання та його типи. 

80. Управління як функція суспільної праці. 
81. Дисципліна праці. Форми оплати праці. 
82. Засоби стимулювання праці. Методи нормування праці. 
83. Організація технічного нормування праці. 
84. Особливості організації праці інженерно-технічних працівників і 
службовців. 

85. Організація і обслуговування робочих місць. 

86. Підбір, розстановка і професійна підготовка кадрів. 

87. Форми розподілу і кооперації праці на підприємстві. 
88. Зміст, основи і задачі організації праці на підприємстві. 
89. Організація технологічної підготовки виробництва. 
90. Технологічна підготовка виробництва. 
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5.2. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

Екзаменаційний білет № 1 

 
 

№  

питан- 

ня 

 

Зміст питання 

Складність 

(максимальна кількість 

балів) 

За  
фрагмент 

За питання 

цілком 

1 2 3 4 

    1. 

 

 

 

 

Будівельна індустрія.  

Наукова організація виробництва як 

фактор розвитку будівельної індустрії. 
 

      5 

 

      5 

 

 

   10 

    2. 

 

 

 

Виробнича структура підприємства. 
Елементи виробничої структури. 

 

      5 

      5 

    

 

    10 

    3. 

 

 

Організація ремонтної служби підпри-

ємства. 
 

 

       

      10 

     

    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4. 

 

Задача. З наведених прикладів підроз-
ділів загальної структури підприємства 
назвати ті, які відносяться до цехів ос-
новного виробництва, цехів виробни-

чої інфраструктури, соціальної інфра-

структури: бетонозмішувальний цех, 

їдальня, заводоуправління, ремонтно-

механічний цех, медпункт, електро-

ремонтний цех, спортзал, арматурний 

цех, ремонтно-будівельний цех, ко-

тельна установка, склад металу, тран-

сформаторна підстанція, формуваль-

ний цех, компресорна установка, склад 

в’яжучих. 

      

 

 

 

 

 

 

      10 

 

 

 

 

 

 

 

      10 

 Всього        40      40 
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Екзаменаційний білет № 2 

 
 

№  

питан- 

ня 

 

Зміст питання 

Складність 

(максим. кількість балів) 

За  
фрагмент 

За питання 

цілком 

1 2 3 4 

   1. 

 

 

Будівництво і його організаційно- тех-

нічні особливості. 
 

 

      10 

 

      10 

   2. 

 

 

Виробнича структура підприємства. Фак-

тори які впливають на виробничу структу
ру. 

        5 

 

        5 

 

     10 

   3. 

 

 

Структура, призначення і обов’язки 

підрозділів ремонтної служби. 

 

 

       10 

 

     10 

 

 

 

 

 

 

 

    4. 

 

Задача. З наведених нижче процесів 

вибрати часткові процеси, допоміжні 
виробничі процеси, часткові основні 
процеси, часткові обслуговуючі проце-
си, стадійні процеси, технологічні опе-

рації, операції переміщення і операції 
контролю: ремонт форм, приготування 

бетонної суміші, зберігання виробу на 

складі готової продукції, армування, 

укладання і ущільнення бетонної сумі-
ші, транспортування виробу на склад, 

контроль режиму пропарювання, пере-

вірка відхилень розмірів плит від нор-

мативних, навантаження виробу на 

транспортний засіб, збирання форми, 

розформування, зберігання щебеню, 

виготовлення арматурних елементів, 

виробництво форм, ремонт обладнання, 

виготовлення плит перекриття, збері-
гання піску, формування, електротер-

мічне натягання стержнів, вивантажен-

ня виробу із транспортного засобу, пе-
ревірка форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 Всього 40 40 
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6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИС-

ЦИПЛІНИ 
 

6.1. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Антоненко Г.Я. Организация, планирование и управление предп-

риятиями строительных изделий и конструкцій: Учебник.-2-е изда-

ние, переработанное и доп. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1988.–

375 с. 
2. Бенчук О.П. Організація виробничих процесів виготовлення залі-
зобетонних виробів. Конспект лекцій з дисципліни «Організація 
підприємств по виготовленню бетонних і залізобетонних виробів» 

для студентів спеціальності 7.092104 «Технологія будівельних 

конструкцій, виробів та матеріалів» денної і заочної форм навчан-

ня.–Рівне: УДАВГ, 1997.–36 с. (059-76). 

3. Горчаков Г. И., Мурадов Е.Г. Основы стандартизации и управле-

ния качеством продукции промышленности строительных материа-
лов:Учебное пособие –М.: Высшая школа, 1987.–335 с. 
4. Основи проектування виробничих процесів виготовлення залізо-

бетонних виробів: Навчальний посібник /Г.Я. Антоненко, Л.О. 

Шейнич.–К.: НМК ВО, 1992.–84 с. 
5. Справочник по производству сборних железобетонних изделий 

/Г.И. Бердичевский, А.П. Васильев, Ф.М. Иванов и др.; Под ред К.В. 

Михайлова, А.А. Фоломеева. – М.: Стройиздат , 1982.–440 с. 
6. Справочник по технологии сборного железобетона. Под общей 

редакцией Стефанова Б.В.–К.: Вища школа, 1978.–256 с. 
7. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій: Підручник: У 

2 ч. /Н.Г. Русанова, П.П. Пальчик, Л.М. Рижанкова.–К.: Вища шко-

ла, 1994.-Ч.2. Виготовлення бетонних і залізобетонних конструк-

цій.-334 с. 
8. Шихненко И.В. Краткий справочник инженера-технолога по про-

изводству железобетона.–2-е изд., переработанное и доп.–

К.Будівельник, 1989.–296 с. 
9. Дворкін Л.Й., Безусяк О.В. та ін. Технологічне проектування під-

приємств збірного залізобетону.-Рівне: Вид-во РДТУ, 2001 р. 

10. Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство.-Рівне: Вид-во 

РДТУ, 2000 р. 

11. Строительные материалы: Справочник. Под. ред. А.С, Болдыре-
ва и П.П. Зотова.–М.: Стройиздат, 1976. 
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6.2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Единые правила техники безопасности и производственной сани-

тарии предприятий промышленности строительннх материалов. 

Часть II, раздел XII.-М.: Стройиздат, 1971. 

2. Нормативы времени на производство железобетонных изделий и 

конструкций на заводах сборного железобетона (работы, выполняе-
мые на агрегатно-поточних и конвеерных линях).- М.: Центральное 
бюро нормативов по труду при НИИ труда, 1982.-77 с. 
3. Нормативы времени на производство железобетонних изделий и 

конструкций на заводах сборного железобетона (работы, выполняе-
мые стендовым способом производства). - М.: Центральное бюро 

нормативов по труду при НИИтруда, 1985.- 31 с. 
4. Нормы технологического проектирования предприятий сборного 

железобетона. - М.: Стройиздат, 1973. - 25 с. 
5. Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних проектів 

з дисципліни «Організація, планування і управління підприємства-
ми будівельних виробів і конструкцій» для студентів спеціальності 
7.092104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріа-
лів» денної і заочної форм навчання. Організація технологічних 

процесів виготовлення збірних залізобетонних виробів. /Бенчук 

О.П. - Рівне: УДАВГ, 1996. - 32 с. (059-71). 

6. Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних проектів 

з дисципліни «Технологія виготовлення арматурних виробів» для 

студентів спеціальності 7.092104 «Технологія будівельних констру-

кцій, виробів і матеріалів» денної і заочної форм навчання. «Техно-

логічне проектування арматурного цеху» /Безусяк О.В., Бенчук 

О.П., Бабіч Є.Є. - Рівне: УДАВГ, 1998. - 36 с. (059-97). 

7. Методические указания к расчету оптимальной вместимости за-
водского склада готовой продукции завода ЖБИ ДСК на ЭВМ /Ан-

тоненко Г.Я., Шигаева Т.В., Рыжанкова Л.Н.-К.: КИСИ, 1990.-16 с. 
8. Методические указания по оптимизации пооперационных графи-

ков на ЭВМ /Антоненко Г.Я., Шигаева Т.В., Рыжанкова Л.Н., Топ-

чий А.В.-К.: КИСИ, 1983.- 39 с. 
9. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, дипломного 

проектування з дисципліни «Організація та управління підприємст-
вами будівельної індустрії» для студентів спеціальності 7.092104 

«Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної і 
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заочної форм навчання./ О.П. Бенчук, І.М. Рагу-зіна, УДАВГ, 1988. 

- 24 с. (059-93). 

10. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, дипломного 

проектування з дисципліни «Організація та управління підприєм-

ствами будівельної індустрії» для студентів спеціальності 7.092104 

«Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної і 
заочної форм навчання /О.П. Бенчук, І.М. Рагузіна, УДАВГ, 1998. - 

15 с. (059-94). 

11. Методичні вказівки до виконання курсових проектів «Організа-
ція технологічних процесів виготовлення керамічних стінових та 
лицювальних матеріалів» /Шестаков В.Л., Іщук 0.0.-Рівне: УДАВГ, 

1997.-30 с. (059-84). 

12. Виробнича база будівництва. Конспект лекцій для студентів 

спеціальності 7.092104 – «Технологія будівельних конструкцій, ви-

робів і матералів» денної і заочної форм навчання. / Іщук О.О. – Рі-
вне: РДТУ, 2003. -     с. (059-133). 

6.3. ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Журнал «Будматеріали», видання Держбуду України та Україн-

ського науково-дослідного і проектного інституту будівельних ма-
теріалів і виробів. 

2. Журнал «Будівництво України». – Київ. 

3. Журнал «Строительные материалы». – Москва. 
4. Журнал «Экотехнология и ресурсосбережение». – Киев. 

5. Журнал «Бетон и железобетон в Украине». – Киев. 

6. Журнал «Бетон и железобетон». – Москва. 
7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

А 
Адаптація – пристосування будови і функцій підприємства до 

умов зовнішнього середовища, конкуренції та кон’юнктури ринку. 

Адитивність – коли властивості виробничої системи (підпри-

ємства) дорівнюють сумі властивостей її компонентів. 

Атестація продукції – система оцінки якості продукції на вищу 

і першу категорії для стимулювання випуску високоякісної продук-

ції. 
Атестація робочого місця – система оцінки робочого місця за 

нормативними параметрами, які відповідають техніко-технологіч-

ному і організаційно-економічному рівням виробництва, вимогам 

сприятливих умов праці і техніки безпеки. 
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Б 
База даних – сукупність інформаційних даних, що організована 

за певними правилами, які передбачають загальні правила опису, 

зберігання і маніпулювання даними, незалежно від прикладних про-

грам автоматизованої системи управління підприємством (АСУП). 

База інформаційна – сукупність впорядкованої інформації, яка 
використовується при функціонуванні АСУП (каталоги, масиви, 

класифікатори, словники термінів). 

Баланс енергетичний – співвідношення між кількістю необ-

хідної енергії на підприємстві та сумою використаної і втраченої 
енергії на даному підприємстві за певний термін часу. 

Банк даних – бази даних, які обслуговують любі запити прик-

ладних програм разом з відповідним програмним забезпеченням. 

В 
Вантажообіг – загальна кількість вантажів, що переміщується 

на території підприємства (цеху) за визначений період часу (рік, 

квартал, місяць, доба). 
Взаємозамінність виробів – забезпечується галузевою і міжга-

лузевою уніфікацією конструкцій, органічною ув’язкою каталогів 

уніфікованих виробів по галузям будівництва, призводить до ско-

рочення виробничих витрат підприємств і підвищення їх продукти-

вності. 
Вид руху предметів праці – послідовний, паралельний, парале-

льно-послідовний, синхронний найбільш притаманні агрегатно-

потоковим і конвеєрним технологічним лініям. 

Види механізації і автоматизації – одиничний вид, коли меха-
нізовано і автоматизовано тільки один первинний елемент системи 

виробництва (один стадійний процес) та комплексний вид, який 

охоплює всі первинні структурні елементи системи. 

Вимірники об’єму виробництва – натуральні, умовно-

натуральні, вартісні застосовуються при проектуванні річного пла-
ну виробництва і реалізації продукції. 

Відділ технічного контролю – самостійний підрозділ, підпо-

рядкований директору підприємства, що здійснює технічний конт-
роль якості продукції шляхом досліджень її у лабораторії для попе-
редження випуску браку. 
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Г 
Гомоморфізм – така відповідність (відношення) між об’єктами 

двух множин при якій одна множина є моделлю другої множини. 

Графік операційний – розрахунково-графічний документ, який 

дозволяє визначити шляхом ув’язки технологічних операцій загаль-

ну тривалість стадійного циклу виготовлення будівельного виробу 

або конструкції. 
Графік сітковий – використовується в сітковому плануванні і 

управлінні, схема, яка відображує технологічний зв’язок та послі-
довність різних робіт в процесі досягнення мети виробництва. 

Д 
Декомпозиція системи – розподіл системного об’єкту на під-

системи з метою їх аналізу та проектування; вона може бути загаль-

носистемною, структурною, функціональною конструктивною. 

Дисципліна – встановлений порядок поведінки людей, який ві-
дповідає існуючим в суспільстві нормам права та моралі, що забез-
бечує колективну організацію праці. 

Довідник тарифно-кваліфікаційний – директивний документ, 
вміщує перелік кваліфікаційних характеристик робіт і вимог до їх 

виконавців залежно від складності і точності робіт, умов праці, не-

обхідних знань і навичок. 

Дослідження операцій – це сучасні наукові методи, які викори-

стовуються для кількісного обґрунтування проектних і практичних 

рішень в різних галузях людської діяльності. 
Е 

Експерт – високоосвічений спеціаліст, який виконує аналіз і 
синтез складних виробничих проблем розвитку підприємства; про-

гнозування, планування і розробку програм діяльності, нормування 

праці, вибір перспективної техніки, оцінку якості продукції та ін. 

Ефективність виробництва – оцінюється за узагальнюючими 

показниками зростання виробництва, показниками використання 
живої праці, основних фондів, оборотних засобів, капітальних вкла-
день, матеріальних ресурсів. 

З 
Запас – оптимальна кількість матеріалів на складах підприєм-

ства, що забезпечує його безперебійну і ритмічну роботу та приско-

рення обертаємості обортних фондів. 
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Збут продукції – це своєчасні, ритмічні, комплектні поставки 

продукції підприємств будівельної індустрії будівельним організа-
ціям в необхідних об’ємах і асортименті. 

І 
Ієрархія – розташування частин або елементів цілого в порядку 

від вищого до нижчого. 

Ізоморфізм – відповідність (відношення) між об’єктами, що ви-

ражає тотожність їх структури (будови). 

Інтенсивність потоку – pіј, що визначає кількість продукту, що 

постачається по каналу іј від об’єкту і на об’єкт ј за одиницю часу. 

Інтенсивність праці – це кількість витраченої робітником ене-
ргії за одиницю часу. 

Інтенсифікація виробництва – розвиток виробництва на осно-

ві застосування більш ефективних машин і технологічних процесів, 

методів організації праці, досягнень науково-технічного прогресу. 

Інфраструктура підприємства виробнича – це основні, допо-

міжні, обслуговуючі цехи і технологічні лінії, кількість і структура 
яких залежить від характера продукції, об’єму виробництва, типу 

спеціалізації, типу виробництва, рівня механізації і автоматизації 
виробництва. 

К 
Капітальні вкладення – витрати на створення нових, реконст-

рукцію і розширення діючих основних фондів підприємств. 

Категорія автоматизації і механізації – розрізняють вісім слі-
дуючих категорій: 0 (нульова) – при відсутності автоматизації і ме-
ханізації виробництва; 1 (нижча) – при показнику рівня автоматиза-
ції та механізації 0,01…0,25; 2 (мала) – 0,25…045;  3 (середня) – 

0,45…0,60;  4 (велика) – 0,6-0,75;  5 (підвищена) – 0,75-0,90;  6 (ви-

сока) – 0,9-0,99;  7 (повна) – 1. 

Класи задач дослідження операцій – це задачі, які розгляда-
ють процеси розподілення, упорядкування, обслуговування, заміни, 

керування запасами, пошуку, для яких створені спеціальні матема-
тичні методи і засоби. 

Класи задач проектування – а) проектні дії детерміновані та є 
всі вихідні дані; б) проектні дії визначені алгоритмічно, але з невиз-
наченими вихідними даними; в) алгоритм проектування не визначе-
ний, відомі лише деякі прийоми з досвіду вирішення аналогічних 

задач. 
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Контроль операційний – включає в себе переходи (дії) з пере-
вірки одного чи декількох контролюємих ознак одного або декіль-

кох об’єктів контролю. 

Кооперація праці – форма організації праці, що забезпечує уз-
годженість спільних дій працюючих в процесі виробництва, ґрунту-

ється на розподілі праці, забезпечує більш раціональне використан-

ня засобів виробництва і робочого часу. 

Коефіцієнт трудової участі – використовується для розподілу 

надтарифної частини заробітної плати (премії та відрядного приро-

бітку) залежно від якісного і кількісного внеску кожного робітника 
бригади. 

Л 
Ліміти – це рзмір державних капітальних вкладень для розвит-

ку міжгалузевих виробництв, нового будівництва, вирішення особи-

во важливих завдань на об’єктах державного плану, об’ємів буді-
вельно-монтажних робіт, централізовано розподіляємих ресурсів 

для забезпечення виробництв і будівництва.  
Лінія технологічна – рабочі місця, які є елементарними одини-

цями структури підприємства, де розміщені виконавці робіт, облад-

нання і предмети праці, що пов’язані між собою транспортними за-
собами у просторі.  

М 
Макропідхід – дослідження складної виробничої системи, вну-

трішньої структури та функціонування її елементів при допомозі 
економіко-математиних моделей в крупноагрегованих вартісних 

показниках. 

Місце робоче – частина робочої зони - простору висотою до 2 м 

над рівнем підлоги, в якій розміщені органи керування, інструмен-

ти, пристосування для виконання трудових процесів. 

Моделювання системне – застосовується для дослідження і 
прогнозування складних виробничих систем, переважно при допо-

мозі математичних і економіко-математичних моделей. 

Модернізація обладнання – зміна, вдосконалення обладнання, 

що відповідає сучасним вимогам, виконується при капітальному 

ремонті за рахунок амортизаційних відрахувань, кредитів або фонду 

розвитку підприємства. 
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Мозковий штурм – групове обговорення проблеми з метою 

отримання нових ідей, варіантів її вирішення, коли відомі шляхи і 
способи вирішення є неприйнятними. 

Н 
Надійність – комплексна властивість виробничої системи, яка 

полягає в здатності її виконувати задані функції, зберігаючи свої ос-
новні характеристики у встановлених межах, характеризується без-
відмовністю, довговічністю, ремонтопридатністю і зберігаємістю. 

Норма – це максимально допустиме значення абсолютної ви-

трати сировини, матеріалів, енергії для виготовлення одиниці про-

дукції встановленої якості в умовах виробництва плануємого року. 

Норматив – це показники, що характеризують відносну вели-

чину (ступінь) використання засобів і предметів праці, їх витрату на 
одиницю маси, об’єму, площі (наприклад зйом продукції з 1 м2

 ви-

робничої площі). 
Норматив економічний – визначає взаємовідносини з бюджет-

том України, формування фонду оплати праці, фондів економічного 

стимулювання розитку підприємства і встановлюється з врахуван-

ням регіональних особливостей. 

О 
Облік – одна з головних функцій управління виробництвом, кі-

лькісне відображення факторів притаманних процесу виробництва і 
реалізації продукції підприємства. 

Обслуговування технічне – це частина загального виробничо-

го процесу, яка забезпечує підтримання в робочому стані устатку-

вання, живлення агрегатів енергією, своєчасне постачання робочих 

місць предметами праці та створення інших умов для безперервного 

виробництва продукції. 
Оргпроектування – це розробка і впровадження раціональних 

методів і прийомів виконання масових видів робіт, типових  

моделей організації праці та організаційної техніки інженерно-

технічними робітниками для підвищення ефективності трудових 

затрат. 
Операція виробнича – основний елемент стадійних процесів 

технологічної лінії, в межах яких відбувається перетворення пред-

метів праці із одного стану в інший. 

Оплата праці – основний засіб матеріального стимулювання 

високопродуктивної праці працюючих, являє собою частину суспі-
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льного продукту, яка йде на особисте споживання робітників і слу-

жбовців, що розподіляється відповідно з кількістю і якістю праці. 
П 

Переміщення – являє собою частину стадійного процесу, 

зв’язану з переміщенням об’єкту виробництва у просторі без зміни 

його геометричної форми, розмірів і фізико-хімічних властивостей 

при допомозі механізмів або вручну. 

Перехід – це закінчена частина виробничї операції, що склада-
ється з дій людини чи обладнання, яка об’єднана одним цільовим 

призначенням і зв’язана з обробкою чи підготовкою до обробки 

предметів праці. 
Потужність виробнича підприємства – це максимально мож-

ливий випуск продукції високої якості за номенклатурою планового 

року при повному використанні виробничого обладнання та вироб-

ничих площ, застосуванні передової технології, наукової організації 
виробництва і праці. 

Підхід функціонально-вартісний проектування виробництва 
– полягає у побудові структурної моделі процесу, вишукуванні та 
аналізі його функцій, побудові функціонально-вартісної моделі про-

цесу та виборі оптимального варіанту за приведеними затратами. 

Прогнозування – спеціальне наукове дослідження конкретних 

перспектив розвитку виробничої системи на певний період її діяль-

ності. 
Продуктивність праці – це виробітка продукції на одного пра-

цюючого промислово-виробничого персоналу за рік у гривнях або в 

натуральних вимірниках (шт., м3
 і т.п.). 

Р 
Рівень механізації (автоматизації) живої праці – це відношен-

ня суми машинного часу роботи у хв. до суми всіх штучних відріз-
ків часу, хв.. робочої зміни. 

Розподіл праці кваліфікаційний – здійснюється в кожній про-

фесійній групі робітників в залежності від рівня оволодіння ними 

своєю спеціальністю, у відповідності з чим встановлюються їх та-
рифні розяди. 

Розподіл праці професіональний – передбачає в кожній функ-

ціональній групі працюючих розподіл їх на групи за професіями 

(спеціальностями) та характеру виконуємих робіт. 
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Розширення підприємства – це будівництво послідуючих черг 
підприємства, додаткових комплексів і виробництв, розширення 
існуючих цехів та допоміжних і обслуговуючих виробництв. 

Реконструкція – це повне або часткове переобладнання і пере-
будова виробництва із заміною морально застарівшого і фізично 

зношеного устаткування, механізацією і автоматизацією обладнан-

ня, що збільшує об’єм виробництва та покращує техніко-економічні 
показники з меншими затратами і за більш короткі строки, чим при 

будівницві нових підприємств. 

Ремонт – виправлення пошкоджень, заміна пошкоджених еле-
ментів, зборка і регулювання обладнання; розрізняють текучий, се-
редній та капітальний ремонти. 

Ресурсозбереження – це економія сировини, матеріалів, енергії, 
робочого часу та отримання на цій основі дешевшої додаткової про-

дукції; використання вторинної сировини, відходів виробництва і 
споживання, впровадження безвідходних технологій і ресурсозбері-
гаючої техніки. 

Ритм випуску продукції – це кількість готових виробів, що ви-

готовляються за одиницю часу на технологічній лінії. 
С 

Саморегулювання – це здатність органу управління підприєм-

ства пристосовуватися (адаптуватися) до змінюваних характеристик 

середовища і самого об’єкту управління. 

Синхронізація організаційна – це повне завантаження робіт-
ників шляхом закріплення їх за суміжними робочими місцями (по-

стами і процесами). 

Синхронізація технологічна – це такий проектний розподіл 

технологічних операцій між стадійними процесами технологічної 
лінії, коли між ними досягається відсутність перерв чекання. 

Стабілізація – це підтримання заданого постійного значення 
вихідної величини об’єкту регулювання. 

Стандартизація – процес встановлення і застосування стандар-

тів: норм, зразків, еталонів, моделей, які приймаються за вихідні 
для співставлення з ними інших подібних об’єктів. 

Структура підприємства – являє собою склад основних, допо-

міжних і обслуговуючих цехів та служб підприємства і зв’язків між 

ними. 
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Слідкування – тип регулювання виробництва, коли його про-

грама не розраховується наперед, а визначається поведінкою об’єк-

ту управління. 

Структура виробничого процесу – це сукупність та підпоряд- 

кованість його частин: виробничий процес в цілому, часткові проце-
си, стадійні процеси, виробничі операції, переходи, дії. 

Структура ресурсів – характеризується такими параметрами: 

технічними (технічні характеристики обладнання), технологічними 

(технологічні режими), функціонування (витрати ресурсів). 

Т 
Такт випуску продукції – це інтервал часу, через який періоди-

но здійснюється випуск готових виробів з технологічної лінії. 
Технологічний клас – це крупнопанельні вироби одного функ-

ціонального типу, з однаковими конструктивними ознаками, що 

дозволяє виготовляти їх на одній технологічній лінії.  
Технологічність конструкції виробу – це відповідність його 

конструкції певним виробничо-технічним умовам, що забезпечують 
мінімальні витрати праці при виробництві заданого об’єму продук-

ції та її експлуатації. 
Тип виробництва – розрізняють: одиничне (характеризується 

малим об’ємом випуску одинакових виробів, повторне виготовлен-

ня яких не планується), серійне (вироби випускаються періодични-

ми партіями) та масове (характеризується вузькою номенклатурою і 
великим об’ємом випуску виробів, які неперервно виготовляються 
тривалий час). 

У 
Уніфікація – це раціональне скорочення кількості об’єктів оди-

на-кового функціонального призначення, їх типорозмірів, марок у 

ви-робництві будівельних виробів і матеріалів. 

Управління якістю продукції – здійснюється на підприємстві 
при допомозі комплексної системи управління якістю продукції, яка 
охоплює весь цикл створення продукції: дослідження, проектуван-

ня, виготовлення, монтаж, експлуатацію. 

Управління підприємством – здійснюється в залежності від 

диференціації та інтеграції фунцій управління за чотирма основни-

ми типами організаційних структур управління: лінійною, лінійно-

штабною, функціональною та лінійно-функціональною. 
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Ф 
Фонд робочого часу – це плануємий час роботи одного робіт-

ника на протязі року, кварталу, місяця; розраховується для визна-

чення необхідної кількості робітників. 

Фонд заробітної плати – частина доходу підприємства, яка ро-

зподіляється для особистого споживання між робітниками і служ-

бовцями у відповідності з кількістю та якістю витраченої ними пра-
ці. 

Фонд матеріального заохочення – це один із фондів економіч-

ного стимулювання виробництва, що витрачається на преміювання і 
винагороди робітникам і службовцям за кошторисом, схваленим ко-

лективом підприємства та профспілкою. 

Фотографія робочого дня – метод вивчення використання ро-

бочого часу робітників та бригад для визначення величини і причин 

його втрат і розробки нормативів. 

Форми оплати праці – у відповідності з кількістю витраченої 
праці; виробленої продукції або відпрацьованого часу, застосову-

ються відповідно дві форми оплати праці: відрядна і почасова. 
Х 

Хронометраж – метод вивчення витрат часу на безпосереднє 
виконання заданої операції шляхом спостереження та вимірювань її 
елементів, що циклічно повторюються. 

Ц 
Цикл виробничий – це інтервал часу від початку до закінчення 

виробничого процесу виготовлення виробу, він є нормативним при 

плануванні та регулюванні виробництва, використовується для ви-

значення строків запуску у виробництво деталей, виходячи із стро-

ків випуску готової продукції. 
Цикл стадійний – являє собою інтервал календарного часу від 

початку до кінця стадійного процесу, що циклічно повторюється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


