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ВСТУП 
 

Анотація 
Дисципліна «Системи технологій та управління процесами» 

направлена на формування у студентів комплексу необхідних 
теоретичних знань і практичних навичок з економічних основ 
технологічного розвитку та пріоритетних напрямків їх удосконалення 
в економіці України, галузевих особливостей систем технологій 
матеріальної сфери виробництва. Набуття умінь аналізу та оцінки 
техніко-економічної й екологічної ефективності промислових 
технологій, якості технологічних рішень на підприємстві, оцінки 
критерії прогресивності технологій, їх роль у ресурсозбереженні, 
енергозбереженні, створенні нової техніки і нових видів продукції.  

Ключові слова: технологія, технологічна система, технологічний 
процес, операція, виробничий процес, технічні цикли, ефективність 
технологій, гнучкість технологічної системи.  

 
 

Abstract 
Discipline "Systems of Technologies and Management processes " is 

aimed at the formation of the necessary theoretical knowledge and practical 
skills of the students from the economic fundamentals of technological 
development and the priority directions of their improvement in the 
Ukrainian economy, branch features of systems of technologies of the 
material sphere of production. Acquisition of the skills of analysis and 
evaluation of technical and economic and environmental efficiency of 
industrial technologies, quality of technological solutions at the enterprise, 
assessment of the criteria of technological progressiveness, their role in 
resource conservation, energy conservation, creation of new technology 
and new types of products. 

Key words: technology, technological system, technological process, 
operation, production process, technical cycles, technology efficiency, 
flexibility of the technological system. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників 

 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна  
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 3 

Галузь знань: 07 
Управління та 

адміністрування 
За вибором 

Модуль – 1 

Спеціальність: 073 
„Менеджмент” 

 
 

Рівень вищої 
освіти: 
бакалаврський 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 1-й 1-й 
Загальна кількість  
годин – 90 

Семестр 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 2 
СРС – 5 

1-й 1-й 
Лекції 

16 2 
Практичні 

14 2 
Самостійна робота 

60 86 
Форма контролю: 

екзамен 
 

Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної  

роботи становить: 
� для денної форми навчання – 33% до 67%; 
� для заочної форми –  4% до 96%. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета навчальної дисципліни “Системи технологій та управління 

процесами” полягає у вивченні теоретичних основ та оволодіння 
практичними навичками управління технологічними процесами в 
різних галузях господарства за видами економічної діяльності. 
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Предметом вивчення дисципліни є технологічні системи як 
економічні об’єкти, економічні аспекти закономірностей і галузеві 
особливості технологічного розвитку сучасної економіки України. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 
викладання дисципліни, є теоретична та практична підготовка 
студентів в опануванні економічних основ технологічного розвитку, 
галузевих особливостей управління системами технологій 
матеріальної та нематеріальної сфер виробництва, аналіз та оцінка 
техніко-економічної й екологічної ефективності промислових 
технологій, якості технологічних рішень на підприємстві. 

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студенти 
повинні знати: 

� пріоритетні напрямки технологічного розвитку в Україні; 
� галузеві особливості систем технологій матеріальної сфери 

виробництва; 
� класифікацію технологічних процесів та систем; 
� шляхи та закономірності розвитку технологічних процесів; 
� світові тенденції розвитку прогресивних технологій; 
� сучасні види та характеристику прогресивних технологій 

виробництва. 
Також вони повинні уміти:  
� складати структурні схеми-алгоритми технологічних систем; 
� розраховувати технологічні баланси; 
� проводити техніко-економічне порівняння технологічних 

процесів. 
Отримані теоретичні знання та практичні вміння студенти мають 

застосовувати в процесі проходження виробничих практик, написанні 
курсових та дипломних робіт. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Технологічні процеси і технологічні системи та їх 
характеристика. Поняття технологічного процесу, принципи 
організації. Технологічний процес і його відмінності від виробничого. 
Класифікація технологічних процесів. Шляхи та закономірності 
розвитку технологічних процесів. Техніко-економічні показники 
технологічних процесів. Поняття технологічної системи. Структура 
системи, їх класифікація, властивості та техніко-економічний рівень. 
Системи технологій підприємств, галузей та міжгалузевих комплексів. 
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Тема 2. Технологічний розвиток і його закономірності. 
Взаємозв’язок розвитку науки, техніки і технологій. Розвиток 
поколінь техніки і технологій у світовій економічній системі. Типи 
науково-технічного і технологічного розвитку. Технологічний 
розвиток еволюційного та революційного типу. Технічні цикли. Зміст 
і структура науково-технічних циклів. Модель циклічного розвитку 
поколінь технологій. Технологія як фактор економічного зростання. 
Виробничо-технологічна структура та її місце в економічній системі. 
Поняття технологічних зрушень в економічному розвитку та проблема 
зміни технологій. Особливості структурних зрушень в індустріальній 
та інформаційній економіках. 

Тема 3. Пріоритетні напрямки технологічного розвитку та 
прогресивні види технологій. Світові тенденції розвитку 
прогресивних технологій. Критерії прогресивності технологій, їх роль 
у ресурсозбереженні, енергозбереженні, створенні нової техніки і 
нових видів продукції. Сучасні види та характеристика прогресивних 
технологій виробництва: біотехнології, генна інженерія, космічна, 
лазерна, тощо. Нові технології в автоматизації і роботизації 
виробництва. Автоматизація матеріального виробництва як основа 
розвитку соціальної сфери. Перспективи їх розвитку в Україні та 
провідних індустріальних країнах. Пріоритетні напрямки розвитку 
науки і техніки в Україні. Соціально-економічні особливості реалізації 
державних науково-технічних програм. 

Тема 4. Сучасний технологічний розвиток на рівні 
підприємства. Автоматизація виробництва як вищий етап 
технологічного розвитку підприємства. Напрямки технологічного 
оновлення виробництва. Поняття гнучких виробничих систем, їх 
структура та властивості. Ефективність створення і використання 
гнучких виробничих систем. 

Тема 5. Економічна оцінка технологій. Система показників 
ефективності технологій та їх вплив на загальні економічні показники 
виробництва. Вартісна оцінка нової технології з використанням 
економетричних моделей. Основні методи економічної оцінки 
технологій. Метод “витрати - ефективність”. Рівень технології як 
показник якості технологічного процесу. Вплив технології на якість 
продукції. 

Тема 6. Оцінка та вибір технологічних рішень на підприємстві. 
Формування системи показників технологічних рішень. Вибір 
економічних, технологічних, технічних критеріїв. Основні поняття 
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стандартизації та метрології. Міжнародна стандартизація. Принципи 
побудови засобів контролю. 

Тема 7. Галузеві особливості технологічного розвитку України. 
Сучасний стан, особливості і тенденції розвитку базових технологій 
основних галузей промислового виробництва: паливо-енергетичного 
комплексу, машинобудування, металургії, хімічної промисловості, 
тощо. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Всього 
у тому числі 

Всього 
у тому числі 

л п ср л п ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Технологічні 
процеси і 
технологічні 
системи та їх 
характеристика 

16 4 2 10 15 2 - 13 

2. Технологічний 
розвиток і його 
закономірності 

10 2 - 8 12 - - 12 

3. Пріоритетні 
напрямки 
технологічного 
розвитку та 
прогресивні види 
технологій 

12 2 2 8 12 - - 12 

4. Сучасний 
технологічний 
розвиток на рівні 
підприємства 

14 2 2 10 13 - 1 13 

5. Економічна 
оцінка технологій 

12 2 2 8 12 - - 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Оцінка та вибір 
технологічних 
рішень на 
підприємстві  

12 2 2 8 13 - 1 12 

7. Галузеві 
особливості 
технологічного 
розвитку України 

12 2 2 8 12 - - 12 

РАЗОМ 90 16 14 60 90 2 2 86 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 

1 
Аналіз технології виготовлення виробів і 
складання структурних схем-алгоритмів 
технологічних систем 

2 

2 
Розрахунок технологічних (матеріальних та 
енергетичних) балансів 

2 

3 
Витрати виробництва при технологічних 
перетвореннях (сировини, матеріалів і 
виготовлення виробів) та їх розрахунок 

4 

4 
Техніко-економічне порівняння технологічних 
процесів виготовлення промислових виробів 

4 

5 Розрахункові методи оцінки якості продукції 2 

 Всього 14 

 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
Самостійна робота студента полягає у поглибленні знань та умінь з 

усіх тем навчальної дисципліни. Самостійна робота потребує 
опрацювання додаткової навчальної літератури, нормативних 
документів, наукових праць та періодичних ділових видань. 
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Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Опрацювання лекційного матеріалу 8 1 
2 Підготовка до практичних занять 7 1 

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

30 69 

4 Підготовка до контрольних заходів 15 15 
 Всього 60 86 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 В процесі вивчення дисципліни „Системи технологій та управління 
процесами” використовуються такі методи активного навчання: 

� дискусійне обговорення проблемних питань; 
� тематичні тести; 
� роздаткові друковані матеріали; 
� мультимедійний супровід дисципліни. 
Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання. 
Для успішного засвоєння матеріалу та з’ясування незрозумілих 

моментів студентам надаються консультації. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

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

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим 
модулем включають тестові питання (25 тестів, одна правильна 
відповідь з чотирьох запропонованих) та одна задача. Перевірка 
практичних умінь здійснюється під час практичних занять і за 
результатами виконання самостійної роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 
Підсумковий контроль проводиться у вигляді письмового 

екзамену. 
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9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю з 
навчальної дисципліни «Системи технологій та управління 
процесами»,є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

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

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

Розподіл балів, що присвоюються студентам  
Поточний контроль Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  
 

40 

 
 

100 
10 5 10 10 10 5 5 5 

60 
 

В екзаменаційній відомості результати навчання проставляються за 
двома шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні оцінки 
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виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 
набрали за результатами поточного та підсумкового контролів не 
менше 60 балів. 

 
Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Для екзамену 

90 – 100 “відмінно” 
82 – 89 

“добре” 
74 – 81 
64 – 73 

“задовільно” 
60 – 63 

35 – 59 
“незадовільно” з можливістю 
повторного складання 

0 – 34 
“незадовільно” з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
 Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Системи 
технологій та управління процесами”  містить такі складові: 

� навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни „Системи технологій” для студентів напряму 
підготовки 6.030601 „Менеджмент”/ Ф.Д. Швець, О.Ю. Судук – 
Рівне: НУВГП, 2007 р. – 197 с.;  

� опорний конспект лекцій на паперовому та електронному носіях 
інформації; 

� мультимедійний супровід дисципліни; 
� друкований роздатковий матеріал; 
� методичні рекомендації для самостійного вивчення та 

проведення практичних занять з дисципліни “Системи 
технологій та управління процесами ” студентами напрямів 
підготовки 6.030601 “Менеджмент” та 6.030505 “Управління 
персоналом та економіка праці” всіх форм навчання – Рівне: 
НУВГП, 2014 р. – 42 с. 
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