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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  “Організація  виробництва”  складена

відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  молодшого  спеціаліста

спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства». Предметом вивчення  навчальної

дисципліни “Організація виробництва” є теоретичні основи організації виробництва.  

Міждисциплінарні  зв’язки:  «Основи економічної  теорії»,  «Економіка

підприємства».

Програма  навчальної  дисципліни  складається  з  таких  змістових

модулів:

1. Теоретичні основи організації виробництва

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація виробництва»

є формування теоретичних знань і практичних навичок з основ економіки і

організації  господарювання  на  рівні  первинної  ланки  суспільного

виробництва в умовах ринкової економіки і конкуренції. 

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Організація

виробництва»  вивчення  основних  понять,  систем  і  алгоритмів  організації

виробництва,формування  вмінь  ефективного  використання  ресурсного  і

виробничо-господарського  потенціалу  підприємства;  набуття  практичних

навичок  розв'язання  конкретних  економічних  завдань,  раціоналізації  та

проектування  виробництва;  оволодіння  практичними  навичками

обґрунтування   проектних   рішень   щодо  підвищення  ефективності

виробництва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

-  знати  базові  принципи  організаційних  основ  виробництва;  сутність

виробничого процесу та типи виробництва;

-  вміти  використовувати  знання  та  практичні  навички  з  організації

виробництва при плануванні роботи виробництва; 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години 2 кредити

ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації виробництва

Тема1. Організаційні основи виробництва

Організація виробництва як самостійна сфера знань та її місце в системі наук.

Сутність  поняття  "організація  виробництва"  Закономірності,  основні

принципи  організації  виробництва.  Системна  концепція  організації

виробництва.

Тема 2. Виробничі системи

Виробництво як відкрита система. Організаційні основи виробничих систем

Закони статики організації виробничих систем.

Тема  3.  Промислове  підприємство  як  об'єкт  організації

виробництва

Підприємство як  основний носій  ринкових відносин.  Організаційні  форми

підприємств.  Виробничо-господарська,  економічна  і  соціальна  діяльність

підприємства. Функціональна структура підприємства. Види організаційних

структур  управління  підприємством.  Сутність  і  методи  організаційного

проектування.  Концептуальна  модель  організації  виробництва  на

підприємстві

Тема 4. Виробничий процес у просторі і часі.

Виробничий  процес,  його  різновиди  і  структура.  Наукові  принципи

організації  виробництва.  Загальна  характеристика  методів  організації

виробництва   -  метод  організації  індивідуального  виробництва,  метод

потокового  виробництва,  метод  групової  організації  виробництва.  Типи

виробництва,  їх  техніко-економічні  особливості.  Організація  виробничого

процесу у часі.

Тема 5. Організація трудових процесів і робочих місць.



Трудовий  процес  –  як  елемент  виробничого  процесу.  Мета  і  завдання

організації праці на підприємстві, принципи організації праці. Удосконалення

організації праці.

Тема 6. Нормування праці.

Нормування праці – як стимул зростання її ефективності. Нормування 

праці – як стимул зростання оплати праці. Досвід країн із ринкової економіки 

у сфері нормування праці.

Тема 7. Побудова виробничої структури підприємства.

Виробнича структура і чинники, що її визначають. Класифікація цехів і 

служб підприємства. Удосконалення виробничої структури підприємства.

3. Рекомендована література

Базова
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Щербакова та ін.]. – Харків: Майдан, 2013. – 603 с. 
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Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с. 
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Допоміжна

5.  Круш П. В. Організація виробництва / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, В. О.

Гулевич. – Київ: Каравела, 2010. – 536 с. 

6.  Козловський  В.  О.  Організація  виробництва.  Практикум.  Навчальний

посібник. Частина 1. / В. О. Козловський. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 154 с. 

7.  Козловський  В.  О.  Організація  виробництва.  Практикум.  Навчальний

посібник. Частина 2. / В. О. Козловський. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 168 с. 



8.  Горєлов Д. О. Основи організації виробництва. Конспект лекцій. /  Д. О.

Горєлов. – Харків: ХНАДУ, 2005. – 120 с. 

Інформаційні ресурси

1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws - Верховна Рада України. 

2. http://www.pravda.com.ua – Українська правда –новини он-лайн про Україну.

3. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

4.  http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

5. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

6. .  http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

7. http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

8. .http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

9. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index - Пенсійний фонд України

10..http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

11.http://www.hdr.undp.org – Human development report

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

5. Засоби  діагностики  успішності  навчання: тестування,  усна  відповідь,

письмова відповідь, контрольна робота, проміжний та підсумковий контроль.
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