
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Організація промислового виробництва. 
3. Тип: вибірковий.  
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Швець Ф.Д., к.т.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• організовувати виробничий процес на підприємстві; 
• розраховувати тривалість виробничого циклу;  
• вибирати економічно-доцільну форму організації виробництва; 
• організовувати і ефективно управляти процесом створення і освоєння нової техніки і технології 

з забезпеченням високої якості кінцевого продукту; 
• оптимізовувати виробничу потужність підприємства; 
• проводити вибір найкращого постачальника; 
• розробляти та реалізовувати політику управління матеріально-технічними запасами. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, Системи 
технологій та управління процесами, Мікроекономіка, Макроекономіка, Основи наукових 
досліджень, Економіка праці, Менеджмент.  
12. Зміст курсу: Тема 1. Сутність організації виробництва на промисловому підприємстві.           
Тема 2. Організація виробничого процесу на підприємстві. Тема 3. Побудова виробничої структури 
промислового підприємства. Тема 4. Організація виробничого процесу в просторі та часі.            
Тема 5. Типи і методи організації виробництва. Тема 6. Виробнича потужність промислового 
виробництва. Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Тема 8. Організація 
підготовки виробництва нової продукції. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Швець Ф.Д. Організація, планування та виробничий менеджмент. Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 
2012. – 300 с. 
2. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва. Підручник – К. : Знання, 2009. – 582 с. 
3. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник. –    
К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 
4. Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М. Організація і 
планування на підприємстві: Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с. 
5. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник – Львів : «Магнолія плюс», 
2006. – 400 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри                                                                   Л.Ф. Кожушко, д.т.н., професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  
2. Title: Organization of industrial production. 
3. Type: selective. 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 
6. Semester when the discipline is studied: 4. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets F. D., candidate of 
technical sciences, associate professor. 
9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• organize the production process at the enterprise; 
• calculate the length of the production cycle; 
• choose the economically expedient form of organization of production; 
• organize and effectively manage the process of creating and mastering new technology and technology 

to ensure the high quality of the final product; 
• Optimize the production capacity of the enterprise; 
• select the best supplier; 
• develop and implement a policy for inventory management. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Higher Mathematics, Systems of 
Technology and Process Management, Microeconomics, Macroeconomics, Fundamentals of Scientific 
Research, Economics of Labor, Management. 
12. Course contents: Theme 1. The essence of the organization of production at the industrial enterprise. 
Theme 2. Organization of the production process at the enterprise. Theme 3. Construction of the industrial 
structure of the industrial enterprise. Theme 4. Organization of production process in space and time. Theme 
5. Types and methods of production organization. Theme 6. Production capacity of industrial production. 
Theme 7. Material and technical support of production. Theme 8. Organization of preparation for the 
production of new products. 
13. Recommended educational editions:  
1. Shvetsʹ F.D. Orhanizatsiya, planuvannya ta vyrobnychyy menedzhment. Navch. posib. – Rivne : 
NUVHP, 2012. – 300 s. 
2. Hrynʹova V.M., Salun M.M. Orhanizatsiya vyrobnytstva. Pidruchnyk – K. : Znannya, 2009. – 582 s. 
3. Yehupov YU.A. Orhanizatsiya vyrobnytstva na promyslovomu pidpryyemstvi. Navchalʹnyy posibnyk. –    
K. : Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2006. – 488 s. 
4. Semenov H.A., Stanchevsʹkyy V.K., Pankova M.O., Semenov A.H., Hrebinetsʹ K.M. Orhanizatsiya i 
planuvannya na pidpryyemstvi: Navch. posib. – K. : Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2006. – 528 s. 
5. Petrovych Y.M., Zakharchyn H.M. Orhanizatsiya vyrobnytstva: Pidruchnyk – Lʹviv : «Mahnoliya plyus», 
2006. – 400 s. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of 
scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Current control (100 points): testing, questioning.  
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 
Head of the department                                                          L.F. Kozhushko, Ph.D., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


