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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

денна форма навчання

Кількість 

кредитів – 2

Галузь знань: 

0305 «Економіка 

і підприємництво»

За вибором

Модулів –1
Семестр

6
Змістовних 

модулів – 1 Спеціальність:

5.03050401 «Економіка

підприємства»

Лекції

14 годин

Загальна 

кількість 

годин – 72

Семінарські заняття

14 годин
Самостійна робота

44 години
Тижневих годин 

для денної форми

навчання: 

аудиторних – 1,5

самостійної 

роботи 

студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«молодший спеціаліст»

Вид вихідного

контролю – залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної

роботи становить для денної форми навчання – 28:44 (39:61%)



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  дисципліни –  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. 

Завдання  курсу: 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.

У процесі вивчення дисципліни 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.

Міждисциплінарні  зв’язки  навчальної  дисципліни:  «Основи

економічної теорії», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік».

3. Программа 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.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
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таМодуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації виробництва

Тема1. Організаційні основи виробництва 9 2 2 5
Тема 2. Виробничі системи 7 2 2 3
Тема  3.  Промислове  підприємство  як  об'єкт

організації виробництва
7 2 2 3

Тема 4. Виробничий процес у просторі і часі. 10 2 2 6
Тема 5. Організація трудових процесів і 

робочих місць
7 2 2 3

Тема 6. Нормування праці. 7 2 2 3
Тема 7. Побудова виробничої структури 

підприємства.
7

2 2
3

Усього 54 14 14 26

5. Теми лекцій 

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема1. Організаційні основи виробництва 2
2 Тема 2. Виробничі системи 2

3
Тема 3. Промислове підприємство як об'єкт організації 

виробництва
2

4 Тема 4. Виробничий процес у просторі і часі. 2
5 Тема 5. Організація трудових процесів і робочих місць 2
6 Тема 6. Нормування праці. 2
7 Тема 7. Побудова виробничої структури підприємства. 2

Разом 14

6. Теми семінарських занять



№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема1. Організаційні основи виробництва 2
2 Тема 2. Виробничі системи 2

3
Тема 3. Промислове підприємство як об'єкт організації 

виробництва
2

4 Тема 4. Виробничий процес у просторі і часі. 2
5 Тема 5. Організація трудових процесів і робочих місць 2
6 Тема 6. Нормування праці. 2
7 Тема 7. Побудова виробничої структури підприємства. 2

Разом 14

7. Самостійна робота

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин
1 Тема1. Організаційні основи виробництва 5
2 Тема 2. Виробничі системи 3

3
Тема 3. Промислове підприємство як об'єкт організації 

виробництва
3

4 Тема 4. Виробничий процес у просторі і часі. 6
5 Тема 5. Організація трудових процесів і робочих місць 3
6 Тема 6. Нормування праці. 3
7 Тема 7. Побудова виробничої структури підприємства. 3

Разом 26

8. Методи навчання

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;

Методи  контролю  і  самоконтролю  за  ефективністю  навчально-

пізнавальної діяльності.

9. Методи контролю

Фронтальний, груповий, індивідуальний, комбінований, самоконтроль 

студентів.



10. Відповідність результатів контролю знань студентів у системі

ЄКТС

За 4-бальною

шкалою

Оцінка

в ЄКТС
Критерії оцінювання

5(відмінно) А

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і

вміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні обдарування і 

нахили.

4(добре)

В

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна.

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок.

3(задовільно)

D

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Е

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні.
2(незадовільно FХ Студент володіє матеріалом на рівні окремих 



)
фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу.

F

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.

11. Методичне забезпечення

1. Навчальна типова програма дисципліни «Організація виробництва».

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва».

3. Комплект лекцій з дисципліни.

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

6. Комплекс модульних контрольних робіт.

7. Питання до заліку.

12. Рекомендована література

Базова

1.  Пашнюк  Л.  О.  Організація  виробництва  /  Л.  О.  Пашнюк.  –  Київ:

ВПЦ\"Київ. університет\", 2015. – 207 с. 

2.  Організація  виробництва  /  [Г.  Є.  Мазнєв,  С.  М.  Калініченко,  І.  С.

Щербакова та ін.]. – Харків: Майдан, 2013. – 603 с. 

3. Дикань Л. В. Організація виробництва /  Л. В. Дикань, В. О. Маслова. –

Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с. 

4.  Петров  В.  М.  Організація  виробництва  та  планування  діяльності  на

підприємствах АПК / Вадим Миколайович Петров. – Харків: Майдан, 2016. –

360 с. 

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://www.hdr.undp.org/
http://www.cpsr.org.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
http://www.bank.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfint.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.pravda.com.ua/
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