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Вступ 
 

Мета і задачі вивчення дисципліни 

Організація виробництва — це координація та оптимізація в часі й просторі всіх 
матеріальних, трудових елементів виробництва з метою випуску в певні строки необхідної 
споживачам продукції, з найменшими витратами за належної якості й отримання достатнього 
прибутку від її реалізації для подальшої продуктивної діяльності. 

Дисципліна охоплює всі основні складові виробничої діяльності підприємства, тобто 
систему взаємопов’язаних елементів: працю, знаряддя праці, предмети праці, продукти праці, 
координацію їх руху по операціях і робочих місцях, завдяки чому досягається рівномірна, 
ритмічна робота та високі техніко-економічні результати.  

Мета вивчення дисципліни  “Організація виробництва” — формування у студентів 
комплексу теоретичних знань і прикладних навичок із раціональної організації та використання 
методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.  

Предмет дисципліни: пізнання та свідоме використання сучасних закономірностей, 
зв’язків і відносин між елементами виробничої системи, що відображають сутність і зміст 
організації процесів проектування, освоєння та виготовлення продукції на підприємстві. 

Об’єктами організації виробництва на підприємстві є виробничі системи різних рівнів, до 
яких входять люди та підпорядковані їм засоби праці, їх технічна й соціальна єдність, 
обумовлена технологією виготовлення продукції чи надання послуг. 

Задачі вивчення дисципліни : 

− ознайомлення студентів із теорією та сучасною практикою організації і планування 
виробництва; 

− набуття студентами вміння аналізувати процеси, що відбуваються у виробництві; 
− закріплення навичок самостійного виконання техніко-економічних розрахунків та 

обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем; 
− розвиток дослідницьких та організаторських здібностей у студентів у процесі 

підготовки організаційних проектів виробництва та їх реалізації. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– виробничі процеси; організацію виробничих процесів у часі; методи організації 
виробничих процесів; регулювання виробничого процесу; просторове розміщення 
виробничого процесу; системи обслуговування виробництва; організацію трудових процесів; 
комплексну підготовку виробництва до зміни продукту (технології); формування якості 
забезпечення конкурентоспроможності продукції. 
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2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 
Організація основного виробництва 

 
Тема 1. Вступ. Виробництво та виробнича діяльність. 

Мета, предмет, та задачі вивчення дисципліни та її структура. Інформація про 
рекомендовану літературу, методичне забезпечення, самостійну та індивідуальну роботу, 
критерії оцінки знань.   

 Виробництво та виробнича діяльність. Сутність і суспільне значення виробничої 
діяльності в сучасних умовах. Характеристика виробництва. Цілі та завдання виробництва. 
Взаємозв’язок технології та організації виробництва. Виробнича функція. Характеристика 
ресурсних складових виробництва. Оцінка продуктивності.  

Історія розвитку теорії та практики організації виробництва. Промислова революція. 
Розподіл праці. Регламентація діяльності. Стандартизація деталей і комплектуючих. Дослідження 
методів роботи. Система раціоналізації праці. Мікрорухи та моделювання процесів. Планування 
виробничих операцій. Принципи поточного виробництва. Мотивація праці. Математичні моделі 
запасів.  Графіки руху предметів праці. Мікроелементне нормування праці. Групові методи 
обробки. Планування виробничих потреб. Точновчасна філософія виробництва. Статистичний 
контроль якості.Всеохоплюючий контроль якості. 

 
Тема 2. Виробничі системи. Виробничий процес і організаційні типи виробництва 

 Виробництво як система. Поняття, складові елементи та структура. Вхід, процес, вихід 
як компоненти та пристрої виробничої системи. Інформаційні та матеріальні потоки виробничої 
системи. Класифікація виробничих систем. Взаємодія виробничої системи із зовнішнім 
середовищем.  

Принципи організації виробничих систем. Закони статики організації виробничих систем 
(відповідності: цілям, зовнішньому середовищу, елементів між собою, зв’язків; резервів: 
організаційних, інтенсивно-екстенсивних, ресурсних; усунення надмірності — спрощення). 
Закони розвитку виробничих систем: інерції, еластичності, безперервності вдосконалення. 
Особливості та властивості виробничих систем: цілеспрямованість, поліструктурність, 
відкритість, складність, різноманітність. Властивості, які проектуються: результативність, 
надійність, гнучкість, керованість, довгостроковість  

Підприємство — складна виробнича система. Цілі й завдання формальної організації. 
Види продукції. Класифікація підприємств. Техніко-виробнича база та її складові. Ієрархічна 
структура виробничої системи підприємства. Рівні організованості та особливості створення 
виробничих систем. Сучасні виробничі стратегії, концепції гнучкості й мобільності 
виробничих систем. 

Технологія та виробничий процес. Поняття, цілі й завдання технології виробництва. 
Сутність, зміст і структура виробничого процесу. Класифікаційні ознаки основних, допоміжних 
і обслуговуючих виробничих процесів. Характеристика стадій (фаз) основного виробництва 
різних галузей промисловості. Характеристика, правила й порядок розробки технологічних 
операцій і процесів. Чинники, що впливають на структуру виробничого процесу. Особливості 
розподілу виробничих процесів за ступенем автоматизації та характером об’єкта виробництва. 

Принципи раціональної організації виробничого процесу. Сутність і призначення 
принципів: диференціації, концентрації, інтеграції, спеціалізації, пропорційності, паралельності, 
прямоточності, безперервності, ритмічності, автоматичності, гнучкості, гомеостатичності. 
Об’єкти й результати комплексного застосування принципів організації виробничого процесу. 
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Організаційні типи виробництва. Поняття типу виробництва. Ознаки одиничного, 
серійного, масового типів виробництва. Визначення серійності виробів. Порівняльна техніко-
економічна характеристика типів виробництва. Організаційно-технічний рівень виробництва: 
сутність, методи визначення. 

 
Тема 3. Організація трудових процесів і робочих місць. Нормування праці 

Трудовий і виробничий процеси. Сутнісно-змістова характеристика їх організаційної 
єдності. Класифікація трудових процесів. Трудовий процес та його структура. Методи аналізу 
трудового процесу. Раціоналізація та проектування методів і прийомів праці.  

Організація праці та її форми. Сутність, цілі й завдання організації праці. Сфери 
застосування та критерії впливу на виробництво. Поділ і кооперування праці, їх форми та межі. 
Сумісництво професій. Багатоверстатне обслуговування. Бригадна форма організації праці. 
Вимоги організації праці до технічних параметрів та експлуатаційних характеристик 
устаткування й виробничого середовища.  

Організація робочих місць. Сутність і роль робочого місця у виробничому процесі. 
Класифікація робочих місць. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Складові 
елементи робочого місця. Зовнішнє та внутрішнє його планування. Умови праці, раціональні 
режими праці та відпочинку. Техніка безпеки. Організаційні системи забезпечення та 
обслуговування робочих місць. Структура проекту організації робочого місця та карта 
організації праці.  

 Міра праці. Сутність і місце нормування в організації праці. Призначення, завдання та 
організація нормування на підприємстві. Види трудових норм: часу, виробітку, обслуговування, 
чисельності, керованості. Об’єкти нормування праці: робочий час, виробнича операція, 
технологічна структура операції, трудовий елемент, обсяг робіт, зона обслуговування, 
чисельність персоналу. Сфера застосування трудових норм.  

Аналіз затрат робочого часу. Класифікація затрат робочого часу. Типова структура 
норми часу на операцію. Методи аналізу затрат робочого часу: безпосередніх вимірів, 
моментних спостережень. Фотографія робочого часу. Хронометраж. Фотохронометраж. 

Визначення норм праці. Призначення та класифікація нормативів праці. Методичні 
особливості створення трудових нормативів. Система мікроелементного нормування. 
Класифікація норм затрат праці. Чинники, що впливають на величину норми. Методи 
нормування праці та способи встановлення норм. Особливості визначення складових частин 
норм часу. Трудомісткість продукції та її організаційно-економічне значення. 

 
Тема 4. Організація виробничого процесу в просторі і часі 

Виробнича структура та її чинники. Принципи побудови організації «ідеального» процесу: 
спеціалізація, пропорційність, прямоточність. Поняття про загальну та виробничу структури. 
Вимоги оптимізації взаємозв’язків усередині виробничої системи. Чинники впливу на 
територіальне розміщення засобів виробництва: характер виробничого процесу, масштаб 
виробництва, характер та ступінь спеціалізації, охоплення життєвого циклу продукції. 

Структура основного виробництва. Робоче місце як первинна ланка організації 
виробничого процесу. Особливості формування виробничих дільниць, цехів, виробництв. 
Чинники впливу на побудову структури основного виробництва. Комплексна та спеціалізована 
виробничі структури. Принципи формування й умови застосування технологічної, предметної 
та змішаної, цехової та безцехової, корпусної та комбінатської виробничих структур.  

Просторове розміщення підприємства. Показники, що характеризують виробничу 
структуру. Вибір архітектурно-будівельних форм та місця розташування підприємства. 
Генеральний план територіального розташування підприємства. Вимоги до побудови схеми 
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розміщення будівель, споруд, комунікацій, маршрутів руху та інших сполучень. Шляхи 
вдосконалення виробничих структур.  

Виробничий цикл. Сутність, структура та характеристика складових циклу. Тривалість 
виробничого й технологічного циклів. Визначення чинників тривалості циклу та її техніко-
економічне значення. Сфера застосування виробничого циклу. 

Розрахунок виробничого циклу простого процесу. Вплив технологічного процесу на рух 
предметів праці. Побудова графіків та розрахунок операційного циклу для послідовного, 
паралельного та паралельно-послідовного способів поєднання операцій. Особливості 
визначення інших складових виробничого циклу. Умови ефективного застосування способів 
поєднання операцій у різних типах виробництва.  

Визначення виробничого циклу складного процесу. Сутність складного процесу. 
Взаємозв’язок операцій обробки, процесів виготовлення, складання виробів та умов 
виробництва. Особливості побудови циклового або сітьового графіка. Чинники, що впливають 
на тривалість циклу. 

Шляхи скорочення виробничого циклу. Зниження трудомісткості операцій за рахунок 
удосконалення конструкції та технології. Оптимізація партії запуску деталей та серійності 
продукції. Збалансованість виробництва, раціоналізація процесів транспортування, складування 
та контролю. Удосконалення нормативної бази, планів-графіків, диспетчерування виробничого 
процесу.  

 
Змістовий модуль 2. 

Обслуговуючі господарства 
Тема 5. Організація допоміжних виробництв. Інструментальне господарство 

Виробнича інфраструктура. Сутність та місце технічного обслуговування в системі 
основного виробництва. Розвиток та адаптація інфраструктури до внутрішніх і зовнішніх змін 
виробництва.  

Забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Передумови та завдання 
формування системи інструментального обслуговування виробництва. Підрозділи 
інструментального виробництва. Класифікація, індексація та нормування витрат інструменту. 
Визначення потреби й регулювання запасів інструменту. Організація зберігання, обліку та 
забезпечення робочих місць оснащенням. Шляхи скорочення витрат на виробництво 
технологічного оснащення. Сучасні тенденції організації інструментального забезпечення 
виробництва.. 

 
Тема 6. Ремонтне обслуговування виробництва  

Ремонтне обслуговування устаткування. Завдання технічного обслуговування та ремонту 
засобів праці. Системи ремонтного обслуговування устаткування. Нормативна база ремонтного 
виробництва. Шляхи зниження витрат на утримання, ремонт і експлуатацію устаткування. 
Організаційно-технічний прогрес у ремонтному виробництві. Зарубіжний досвід комплексного 
експлуатаційного обслуговування. 
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Тема 7. Організація транспортного господарства 
Транспортне обслуговування. Завдання та структура транспортного господарства. 

Системи організації внутрішньозаводських транспортних потоків. Визначення величини 
вантажопотоків, вантажообігу та системи перевезень. Класифікація транспортних засобів. Вибір 
транспортної системи й розрахунок потреби в рухомому складі. Показники використання 
транспортних засобів. Організація транспортного обслуговування робочих систем. Шляхи 
вдосконалення роботи транспортного господарства на підприємстві. 

 
Тема 8. Організація складського господарства 
Матеріальне обслуговування. Матеріальні ресурси та їх потоки у виробничій системі. 

Завдання, функції та структура складського господарства. Класифікація матеріальних ресурсів. 
Визначення потреби в матеріальних ресурсах. Класифікація складських приміщень. Розрахунок 
корисних площ складських приміщень і устаткування складів. Порядок прийому, збереження й 
видачі матеріалів зі складів. Логістичні системи матеріального обслуговування. Показники 
роботи складського господарства. Напрями вдосконалення матеріального обслуговування 
виробництва. Особливості застосування систем MRP та MRP-2. 

 
Тема 9. Енергетичне забезпечення виробництва 
Енергетичне забезпечення виробництва. Роль енергії у виробництві. Структура 

енергетичного господарства та органи управління. Методи визначення потреби в 
енергоресурсах. Норми й нормативи енергоспоживання. Діагностика устаткування, мереж та 
контроль за використанням енергоресурсів. Сучасні регулювальні системи енергоспоживання. 
Організація ремонту енергоустаткування. Основні напрями енергозбереження.. 

Особливостях енергетичного забезпечення виробництва. Споживання у великих обсягах 
електроенергії, палива та інших енергоносіїв (пари, стиснутого повітря, гарячої води) та 
забезпеченням системами зв’язку.  

Мета створення енергетичного господарства. Завдання енергетичного господарства. 
Виробнича структура енергогосподарства.  

Споруди та установки, що генерують, перетворюють та виробляють енергію. Первинні 
енергоприймачі. Підпорядкування енергогосподарства.  

Нормування енергії та енергоносіїв. Система обліку та контролю за використанням 
енергоресурсів. Основні напрямки вдосконалення енергетичних господарств. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  
змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

(спеціаліст/магістр) Заочна форма 

ус
ьо

го
  у тому числі 

ус
ьо

го
  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 
Підготовка до випуску нової продукції 

 1. Комплексна 
підготовка 
виробництва до 
випуску нової 
продукції 

10 2 2  2 6       

2. Планування 
підготовки 
виробництва 

10 2 2  2 6       

3. Сіткове планування 10 2 2  2 6       

Разом  
за змістовим модулем 1 30 6 6  6 18       

Змістовий модуль 2.  
Поточне планування 

4. Календарне 
планування 10 2 2  2 6       

5. Техніко-економічне 
планування на 
підприємстві 

10 2 2  2 6       

6. Планування витрат 
виробництва. 
Фінансове планування 

10 2 2  2 6       

Разом  
за змістовим модулем 2 30 6 6  6 18       

Змістовий модуль 3.  
Планування і контроль 

7. Оперативне 
виробниче планування 10 2 2  2 6       

8. Організаційно-
виробниче забезпечення 
якості та 
конкурентоспроможност

10 2 2  2 6       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
і продукції 

9. Організація 
потокового та 
автоматизованого 
виробництва 

10 2 2  2 6       

Разом  
за змістовим модулем 3 30 6 6  6 18       

Усього годин  90 18 18  18 54       

 
                                                                                                              

4. Теми практичних занять 

№
 

те
ми

 

Назва теми та її основні питання К
іл

ьк
. 

уч
б.

 
го

ди
н 

1 Виробничі системи. Виробничий процес і організаційні типи 
виробництва  

Підприємство — складна виробнича система. Техніко-виробнича база 
та її складові. Ієрархічна структура виробничої системи підприємства. 
Рівні організованості та особливості створення виробничих систем.  
Технологія та виробничий процес. Сутність, зміст і структура виробничого 

процесу. Характеристика стадій (фаз) основного виробництва різних галузей 
промисловості. Характеристика, правила й порядок розробки технологічних 
операцій і процесів. Особливості розподілу виробничих процесів за ступенем 
автоматизації та характером об’єкта виробництва. 

 Організаційні типи виробництва. Поняття типу виробництва. Ознаки 
одиничного, серійного, масового типів виробництва. Визначення 
серійності виробів. Порівняльна техніко-економічна характеристика типів 
виробництва. Організаційно-технічний рівень виробництва: сутність, 
методи визначення. 
Визначення типу виробництва, кількості дільниць і форми їх спеціалізації. 

Визначення коефіцієнту закріплення операцій і типу виробництва на 
дільницях та в цеху в цілому. Визначити коефіцієнт ритмічності роботи цеху 
підприємства та заводу.  

2 

2 Організація трудових процесів і робочих місць. Нормування праці 
Трудовий і виробничий процеси. Сутнісно-змістова характеристика їх 

організаційної єдності. Трудовий процес та його структура. Методи 
аналізу трудового процесу.   
Організація праці та її форми. Багатоверстатне обслуговування. Бригадна 

форма організації праці. Вимоги організації праці до технічних параметрів та 
експлуатаційних характеристик устаткування й виробничого середовища.  

Міра праці. Сутність і місце нормування в організації праці. Призначення, 
завдання та організація нормування на підприємстві. Види трудових норм: 

2 
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№
 

те
ми

 
Назва теми та її основні питання К

іл
ьк

. 
уч

б.
 

го
ди

н 

часу, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості. Об’єкти 
нормування праці: робочий час, виробнича операція, технологічна структура 
операції, трудовий елемент, обсяг робіт, зона обслуговування, чисельність 
персоналу. Сфера застосування трудових норм.  

Затрати робочого часу. Типова структура норми часу на операцію. 
Методи аналізу затрат робочого часу: безпосередніх вимірів, моментних 
спостережень. Фотографія робочого часу. Хронометраж. Фотохронометраж. 

Норми праці. Призначення та класифікація нормативів праці. Методичні 
особливості створення трудових нормативів. Система мікроелементного 
нормування. Методи нормування праці та способи встановлення норм. 
Особливості визначення складових частин норм часу. Трудомісткість 
продукції та її організаційно-економічне значення.  

Визначення норми штучного часу та норми виробітку за зміну на основі 
табличних даних. Визначення норми обслуговування під час роботи на 
верстатах-дублерах за даними, наведеними в таблиці. Визначення тривалості 
циклу багатоверстатної роботи. Визначення проектної норми змінного 
виробітку та зміну норми часу (відсотків, хвилин). Визначення норми часу на 
виконання операції в умовах дрібносерійного виробництва. Складання 
балансу робочого часу одного середньоспискового робітника та розрахунок 
чисельності робітників, необхідних для виконання виробничої програми 
вказаної трудомісткості. Залежність між трудомісткістю і продуктивністю 
праці. Визначення виробітку на одного працівника у плановому році та його 
зростання у відсотках до базового року. Визначення чисельності робітників 
цеху за відомими нормами обслуговування. 

3 Організація виробничого процесу в просторі і часі 
Виробнича структура та її чинники. Принципи побудови організації 

«ідеального» процесу: спеціалізація, пропорційність, прямоточність. Поняття 
про загальну та виробничу структури. Вимоги оптимізації взаємозв’язків 
усередині виробничої системи. Чинники впливу на територіальне розміщення 
засобів виробництва: характер виробничого процесу, масштаб виробництва, 
характер та ступінь спеціалізації, охоплення життєвого циклу продукції. 

Виробничий цикл. Сутність, структура та характеристика складових циклу. 
Тривалість виробничого й технологічного циклів. Визначення чинників 
тривалості циклу та її техніко-економічне значення. Сфера застосування 
виробничого циклу. 

Розрахунок виробничого циклу простого процесу. Вплив технологічного 
процесу на рух предметів праці. Побудова графіків та розрахунок 
операційного циклу для послідовного, паралельного та паралельно-
послідовного способів поєднання операцій. Особливості визначення інших 
складових виробничого циклу. Умови ефективного застосування способів 
поєднання операцій у різних типах виробництва.  

Визначення виробничого циклу складного процесу. Сутність складного 
процесу. Взаємозв’язок операцій обробки, процесів виготовлення, складання 
виробів та умов виробництва. Особливості побудови циклового або сітьового 
графіка.  

2 
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4 Інструментальне обслуговування виробництва 

Забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Визначення 
потреби й регулювання запасів інструменту. Організація зберігання, обліку 
та забезпечення робочих місць оснащенням. Шляхи скорочення витрат на 
виробництво технологічного оснащення. Визначення річної потреби в 
металорізальному інструменті. Визначення мінімального і максимального 
запасу, точки замовлення та побудова графіка використання партії 
інструменту. Визначення норми запасу (запас «точки замовлення») та 
максимальний запас автоматних різців у центральному інструментальному 
складі. Визначення річного обсягу споживання інструменту та потреби 
підприємства у даному виді інструменту на наступний рік. Визначення 
потреби у штампах на наступний рік. 

2 

5 Ремонтне обслуговування виробництва  
Ремонтне обслуговування устаткування. Визначення тривалості 

ремонтного циклу, міжремонтного й міжоглядового періоду (періодичність 
технічного обслуговування) та скласти графік виконання ремонту й 
технічного обслуговування на вказаний період для верстата.  Визначення 
тривалості ремонтного циклу та загальної середньорічної трудомісткості 
ремонтних робіт. Визначення приведеної кількості одиниць ремонтної 
складності устаткування та трудомісткості ремонтних робіт на основі даних, 
поданих у таблиці. 

2 

6 Енергетичне забезпечення виробництва. Методи визначення потреби в 
енергоресурсах. Норми й нормативи енергоспоживання. Діагностика 
устаткування, мереж та контроль за використанням енергоресурсів. 
Організація ремонту енергоустаткування. Основні напрями 
енергозбереження. Визначення економії витрат силової електроенергії на 
дільниці за місяць. Визначення потреб цеху в освітлювальній електроенергії. 

2 

7 Організація транспортного господарства 
Транспортне обслуговування. Завдання та структура транспортного 

господарства. Системи організації внутрішньозаводських транспортних 
потоків. Визначення величини вантажопотоків, вантажообігу та системи 
перевезень. Вибір транспортної системи й розрахунок потреби в рухомому 
складі. Показники використання транспортних засобів. Організація 
транспортного обслуговування робочих систем.  
 

2 

8 Організація складського господарства 
Матеріальне обслуговування. Матеріальні ресурси та їх потоки у 

виробничій системі. Завдання, функції та структура складського 
господарства. Визначення потреби в матеріальних ресурсах. Розрахунок 
корисних площ складських приміщень і устаткування складів. Порядок 
прийому, збереження й видачі матеріалів зі складів. Логістичні системи 
матеріального обслуговування. Показники роботи складського 
господарства. Напрями вдосконалення матеріального обслуговування 

2 
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виробництва. 
Визначення необхідної кількості транспортних засобів, коефіцієнта їх 

завантаження та кількості рейсів за добу. Визначення загальної площі 
складу за наведеними даними. Визначення рівня механізації, ступеню 
механізації та продуктивності праці на вантажно-розвантажувальних 
роботах. Визначення часу на один рейс, кількості електрокранів та їх 
годинної продуктивності. Визначення необхідну кількість електрокарів, 
коефіцієнт їх завантаження та кількість рейсів кожного електрокара за 
зміну за даними про вантажообіг цехів  

                                                                                               Всього                   18 
 

5. Самостійна робота 
Самостійна робота студента охоплює вивчення основної рекомендованої літератури у 

відповідності до питань робочої програми дисципліни, опрацювання заданих тестів з 
теоретичних питань та вирішення задач за темами практичних занять. 

 
 

6. Індивідуальна робота студентів 
Вона складається з двох частин: 

1. Згідно індивідуального завдання виконання роботи по розрахунку і оптимізації 
сіткового графіка робіт та розробка графіка завантаження ресурсів. 

2. Написання та захист реферату на одну з наступних тем: 
1. Суспільне значення виробничої діяльності в сучасних умовах. 
2. Організаційно-технологічні аспекти виробництва. 
3. Основні елементи виробництва та їх характеристика. 
4. Вплив промислової революції на розвиток теорії та практики організації виробництва. 
5. Аналітичний огляд розвитку організації виробництва. 
6. Система раціоналізації праці та виробництва Ф. Тейлора. 
7. Принципи поточного виробництва Г. Форда. 
8. Точновчасна філософія виробництва та концепція всеохоплюючого контролю якості. 
9. Моделі виробничої функції та методи оцінки їх продуктивності. 
10. Зовнішнє середовище виробничої системи. 
11. Загальна структура виробничих систем та їх класифікація. 
12. Прикладне значення дії законів організації виробничих систем. 
13. Техніко-технологічна база підприємства як умова системного розвитку. 
14. Інформаційні та матеріальні потоки виробничої системи. 
15. Особливості взаємодії виробничої системи із зовнішнім середовищем у сучасних умовах 

господарювання. 
16. Підприємство — самостійна виробнича система. 
17. Методичні особливості розробки технологічних процесів. 
18. Виробничі процеси, їх види та класифікаційні ознаки. 
19. Комплексне застосування принципів раціональної організації виробничих процесів. 
20. Характеристика стадій (фаз) основного виробництва різних галузей промисловості.  
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21. Виробничий процес та його чинники. 
22. Організаційно-технічний рівень виробництва та методи його визначення. 
23. Маршрутна та операційні карти виробничого процесу та основні правила їх розробки. 
24. Типізація виробництва: передумови, тенденції трансформації та результати. 
25. Організація інтегрованих виробничих систем у просторі. 
26. Процес оптимізації просторових зв’язків усередині виробничої системи. 
27. Робоче місце як первинна ланка організації виробничого процесу. 
28. Предметна структура виробництва та перспективи її поширення. 
29. Генеральний план територіального розташування підприємства. 
30. Тенденції розвитку виробничих структур. 
31. Сучасні виробничі структури підприємств та принципи їх побудови. 
32. Структура виробничого циклу та особливості впливу її елементів на тривалість циклу. 
33. Умови ефективного застосування способів поєднання операцій у різних типах виробництва. 
34. Особливості побудови сітьового графіка під час визначення виробничого циклу складного 

виробу.  
35. Особливості побудови циклового графіка під час визначення виробничого циклу складного 

виробу.  
36. Вплив виробничого циклу на показники діяльності підприємства. 
37. Синхронізація операцій та її наслідки для виробничого процесу. 
38. Регулювання виробничого процесу як один із заходів скорочення виробничого циклу. 
39. Розвиток і адаптація інфраструктури до внутрішніх та зовнішніх змін виробництва.  
40. Зарубіжний досвід технічного обслуговування виробництва.  
41. Сучасні тенденції організації інструментального забезпечення виробництва. 
42. Організаційно-технічний прогрес у ремонтному виробництві. 
43. Сучасні системи експлуатаційного обслуговування й ремонту устаткування. 
44. Зарубіжний досвід комплексного експлуатаційного обслуговування і можливості його 

застосування. 
45. Енергоресурси підприємства і методи визначення їх потреби.  
46. Сучасні регулюючі системи енергоспоживання. 
47. Основні напрями енергозбереження на підприємствах. 
48. Матеріальні запаси та їхня роль у виробничих системах. 
49. Сучасні системи управління запасами та умови їх застосування. 
50. Системи організації внутрішньозаводських транспортних потоків.  
51. Організація та шляхи вдосконалення роботи транспортного господарства на підприємстві. 
52. Логістичні системи матеріального обслуговування. 

 
7. Контроль знань 

При першому модульному контролі студент може отримати максимальну кількість балів 
40. В тому числі: 

– максимальна кількість балів при вірних відповідях та поясненнях до розв'язання задач 
по темах № 2 і 3 по 4 балів, по темі № 5 - 2 бали, по темі № 6 - 5 балів. Всього 15 балів.; 

– за правильні відповіді на питання тесту першого модульного контролю -20 балів. 
Якщо студент не знає теоретичного матеріалу, необхідного для розв'язання задач по даній 

темі він отримує мінус 1 бал. 
Якщо студент, без поважних причин, не з'явився для виконання модульного контролю 

знань або не склав контрольного завдання, йому виставляється нуль балів. 
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У разі складання студентом модульного контролю знань на оцінку «незадовільно», тобто 
набрав менше 60% відсотків від максимальної суми балів за модулем, він має право 
перескласти його у термін і порядку визначеному деканом факультету. 

При другому модульному контролі студент може отримати максимальну кількість балів 
40. В тому числі: 

– максимальна кількість балів при правильних відповідях та поясненнях до вирішення 
задач по темі № 7 - 2 бали, по темах № 8 і 9 - по 2 бали, по темі № 10-7 балів. Всього 15 бал.; 

– за правильні відповіді на питання тесту другого модульного контролю -25 балів. 
Якщо студент не знає теоретичного матеріалу, необхідного для розв'язання задач по даній 

темі він отримує мінус 1 бал. 
При третьому модульному контролі студент може отримати максимальну кількість балів 

20. В тому числі: 
– максимальна кількість балів при правильних відповідях та поясненнях до вирішення 

задач по темі № 11 - 6 балів. Якщо студент не знає теоретичного матеріалу, необхідного для 
розв'язання задач по даній темі він отримує мінус 1 бал. 

– за написання та захист реферату по індивідуальному завданню при повному розкритті 
теми і правильних відповідях на чотири-п'ять запитань викладача студент може отримати 14 
балів. 

За написання та захист реферату по індивідуальному завданню при повному розкритті 
теми і правильних відповідях на три запитання викладача студент може отримати 12 балів. 

За написання та захист реферату по індивідуальному завданню при задовільному 
розкритті теми і правильних відповідях на два запитання викладача студент може отримати 8 
балів. 

Таким чином по результатах поточного та модульних контролів студент може отримати 
максимально 100 балів. 

В залежності від суми набраних балів знання студента оцінюються за наступною шкалою 
оцінювання: 

 
Оцінка за 
шкалою  
ECTS 

Оцінка за бальною шкалою,  
що використовується в  

КНТУ 
Оцінка за 4-х бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 
В 82-89 

4(добре) 
С 75-81 
D 67-74 3 (задовільно) 
Е 60-66 3 (задовільно) 

FX 35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Якщо студент за сумою балів по трьох модулях отримав менше 36 балів, то він не 

допускається до підсумкового контролю знань з дисципліни. 
Якщо студент отримав по трьох модульних контролях від 36 до 60 балів то він повинен 

пройти підсумковий контроль знань з дисципліни. При цьому сума отриманих ним балів на 
модульних контролях не враховується. 

Якщо студент за сумою балів по трьох модулях отримав більше 60 балів, але його не 
влаштовує отримана оцінка, за наведеною шкалою, то він може збільшити її за результатами 
підсумкового контролю знань давши відповіді на питання підсумкового тесту. При цьому, якщо 
він отримає за результатами підсумкового контролю менше 60 балів, то за ним залишається 
оцінка, отримана за сумою модульних контролів. 

Фрагмент тесту підсумкового контролю знань: 

Уважно прочитайте наведені нижче питання та умови задач. На бланку відповідей вкажіть 
шифр вашої групи, ваше ПІБ номер тесту, номери питань і літеру обраного вами варіанту 
відповіді (наприклад, 1-а). За кожну правильну відповідь на теоретичне питання ви отримаєте 1 
бал, а за правильну відповідь на задачу – 1 бал і за наведене її рішення – 2. 

1. Який засіб зі скорочення тривалості операційного циклу за паралельного руху деталей по 
операціях найбільш потужний: 

а) збільшення транспортної партії;         
б) зменшення транспортної партії; 
в) скорочення головної операції;                
г) упорядкування послідовності виконання технологічних операцій; 
д) зменшення кількості транспортних партій? 

2. Яка складова частина виробничого циклу є найбільшою: 
а) операційний цикл;                
б) міжопераційні перерви;                
в) природні процеси; 
г) транспортування та контроль якості;                                        
д) перерви? 

Задача 1. Визначити виробіток на одного працівника у плановому році та його зростання у 
відсотках до базового року, якщо відомо, що в році 230 робочих днів. Річний виробіток у 
базовому періоді становив 16 тис. грн/людино-рік. За планом обсяг випуску продукції 
дорівнював 5,7 млн грн/рік, а зниження трудомісткості виробничої програми — 2300 людино-
днів. 

Задача 2. Щоденна потреба у різцях на заводі — 100 шт., страховий запас їх передбачено в 
розмірі дводенної потреби. Час від подання замовлення до постачання партії — 20 днів. Різці 
постачаються партіями по 5000 шт. Визначити мінімальний і максимальний запас, точку 
замовлення та побудувати графік використання партії інструменту. 

Питання, які виносяться на екзамен з дисципліни: 
1. Співвідношення та взаємозв’язок понять “виробництво”, “організація”, “організація 

виробництва”, “управління виробництвом”, “операційний менеджмент”, “виробничий 
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менеджмент”. 
2. Сутність і суспільне значення виробничої діяльності в сучасних умовах. Цілі та завдання 

виробництва.  
3. Характеристика виробництва. Взаємозв’язок технології та організації виробництва.  
4. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва.  
5. Фактори виробництва: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, організація 

виробництва, технологія, інформація. Цілі і завдання виробництва. 
6. Виробництво як відкрита система. Характеристика її елементів. Зовнішнє середовище 

виробничої системи, система інформаційного обслуговування системи. 
7. Особливості створення та функціонування виробничих (операційних) систем. Основний 

зміст робіт з організації виробництва. 
8. Взаємовідносини підрозділів та служб підприємства в системі організації виробництва. 

Сучасні концепції виробництва. 
9. Поняття виробничого процесу. Основні і допоміжні процеси. Процеси обслуговування. 

Технологічні операції та процеси, їх характеристика, правила та порядок розробки. 
10. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в 

сучасних умовах. 
11. Типи виробництва: поняття та кількісні межі типів виробництва, їх організаційно-

економічні характеристики. 
12. Поняття та цілі організації трудових процесів. Вимоги до поділу праці. Види та зміст 

структурування праці: розширення завдань, збагачення змісту завдань, зміна робіт, групова 
робота. 

13. Формалізація трудового процесу і його умов: карта організації праці, проект організації 
робочого місця. 

14. Організація системи забезпечення та обслуговування робочих місць. 
15. Суміщення професій та багатоверстатне обслуговування, сутність та особливості 

застосування. 
16. Поняття та склад виробничого циклу, його тривалості. Розрахунки операційного циклу за 

різних способів поєднання операцій, форм організації виробництва, типів виробництва та 
видів продукції. Особливості визначення інших складових виробничого циклу. 

17. Шляхи скорочення виробничого циклу: оптимізація партії запуску деталей та серійності 
продукції; збалансованість виробництва, тривалості технологічних операцій; раціоналізація 
режимів обробки та переміщень деталей (виробів); наладка і приладка обладнання; 
багатофункціональні та гнучкі лінії. 

18. Вплив виробничого циклу на показники діяльності підприємства. 
19. Технологія виробництва, територіальне зосередження та розміщення засобів виробництва 

та робочих місць. Види структур. 
20. Особливості створення і реформування виробничих підрозділів. Виробничі підрозділи: цілі, 

завдання, функції, права та відповідальність. 
21. Напрямки вдосконалення виробничих систем і проблеми вибору раціональної структури. 

Шляхи реструктуризації великих підприємств та об’єднань. 
22. Види технологічних процесів: одиничні, типові і групові. 
23. Методи оцінки та вибір технологічного процесу, устаткування, матеріалів і технічних 

параметрів їх обробки. 
24. Технологічні планування розміщення устаткування, робочих місць. 
25. Організаційна підготовка: сутність та завдання. 
26. Розробка та впровадження нових форм і методів організації виробничих процесів, 

раціоналізація виробничих структур (підрозділів). 
27. Виробнича інфраструктура: поняття та складові, роль і значення у системі організації 

виробництва. 
28. Інструментальне обслуговування: цілі, завдання, структура. Класифікація, індексація 

інструменту та оснащення. 
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29. Розрахунок оснащення та інструменту, визначення норм їх витрат та запасів. 
30. Ремонтне обслуговування: цілі, завдання, структура. Класифікація і паспортизація 

устаткування. 
31. Система експлуатаційного, технічного обслуговування та ремонту устаткування. 
32. Енергетичне обслуговування: цілі, завдання, структура. 
33. Система енергетичного забезпечення виробництва. Види енергії і розрахунок їх витрат. 
34. Транспортне обслуговування: цілі, завдання, структура. Внутрішньозаводський транспорт, 

його види, вибір і розрахунок необхідної кількості. 
35. Організація та характеристика міжцехових перевезень. 
36. Планування і регулювання транспортного господарства. 
37. Матеріальне обслуговування: системи забезпечення підприємства матеріальними 

ресурсами та їх переміщення. 
38. Організація, планування й управління матеріальними потоками. Моделі управління 
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