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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Підготовка молодших спеціалістів згідно з навчальним планом передбачає вивчення курсу “Організація виробництва”.
Предметом цієї дисципліни є наукові методи організації виробництва, які забезпечують досягнення оптимальних економічних результатів у процесі створення продукції. Дисципліна вивчає, узагальнює
і розроблює форми та способи раціональної організації процесу виробництва продукції, а також методи найефективнішого використання трудових, матеріально-технічних, енергетичних та інших видів ресурсів промислових підприємств.
Метою викладання курсу “Організація виробництва” є формування у студентів комплексу знань про виробництво, виробничі системи,
ознайомлення їх з основами організації виробництва, його загальними
принципами, методами та положеннями незалежно від форм власності
підприємств, набуття студентами спеціальних знань і практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення,
функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового середовища.
Основним завданням курсу є вивчення закономірностей раціонального сполучення засобів виробництва і робочої сили з метою найефективнішого їх використання в умовах швидких змін, пов’язаних з оновленням продукції та процесів її виготовлення.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:
• розуміти, що виробнича система є найважливішою складовою
промислового підприємства, саме це зумовлює здобуття знань
основ, категорій і принципів організації виробництва;
• знати принципи та методи раціональної організації виробничих
процесів у часі, їх розміщення у просторі, забезпечення функціонування виробничих систем необхідними ресурсами, супроводження виробництва нової продукції, контроль якості виробів і
процесів.
Досягненню мети та виконанню завдань підпорядкована структура
курсу, яка складається з логічно пов’язаних тем.
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ЗМІСТ
дисципліни
“ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”
Змістовий модуль І. Організація виробництва як предмет
вивчення та форма забезпечення
ефективної діяльності підприємства
Тема 1. Предмет, мета та зміст курсу
Співвідношення та взаємозв’язок понять “виробництво”, “організація”, “організація виробництва”, “управління виробництвом”, “операційна система”, “виробничий менеджмент”.
Основні положення теорії організації. Закони та принципи організації.
Організація виробництва в ринкових умовах як об’єкт вивчення.
Предмет курсу, методологічні особливості його викладення. Мета, завдання та зміст дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами.
Фактори виробництва: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, організація виробництва, технологія, інформація.
Цілі та завдання виробництва. Загальна класифікація продукції
підприємства.
Особливості створення та функціонування виробничих систем.
Властивості та принципи розвитку виробничих систем.
Література: І – [2; 3; 7; 10–22; 24–28; 30];
ІІ – [1; 3; 8–13; 17; 18; 21]
Тема 2. Виробнича структура підприємства
Поняття та виробничі структури підприємства.
Фактори, що впливають на формування виробничої структури підприємства: конструктивні та технологічні особливості продукції; обсяг
випуску продукції; спеціалізація та кооперування; рівень механізації та
автоматизації; місце розташування підприємства; загальна структура
підприємства. Основні елементи виробничої структури; робоче місце,
виробнича дільниця, цех.
Види виробничих структур: цехова, безцехова, корпусна.
Типи виробничих структур: технологічна (переваги та недоліки);
предметна (переваги та недоліки); змішана.
Показники, що характеризують виробничу структуру підприємства. Показники виробничих ланок: обсяг випуску продукції, фондооз5

броєність праці, електроозброєність праці, технічна озброєність праці,
виробнича трудомісткість. Показники рівня спеціалізації та кооперування: частка спеціалізації виробництва; коефіцієнт стійкості спеціалізації; рівень спеціалізації робочих місць. Показники ефективності
просторового розміщення підприємства: коефіцієнт “забудови”, використання площі виробничих приміщень.
Література: І – [1; 2; 4; 7; 10–12; 14; 18; 19; 21; 24–27];
ІІ – [3; 8–10; 12; 18]
Тема 3. Форми раціональної організації виробництва
Концентрація виробництва: поняття та форми (агрегатна, технологічна, заводська, організаційно-господарська). Показники рівня концентрації.
Економічна ефективність концентрації виробництва: переваги та
недоліки великих підприємств.
Спеціалізація: поняття, види та показники. Економічна ефективність спеціалізації виробництва.
Кооперування: поняття, види, форми і показники.
Комбінування: суть, передумови, форми і показники.
Економічна ефективність комбінування: чинники та показники.
Розміщення підприємства: принципи і фактори.
Література: І – [1; 2; 5; 7; 14; 18; 19; 24; 26];
ІІ – [1; 17; 18]
Змістовий модуль ІІ. Організація виробничих процесів
і поточної діяльності на підприємстві
Тема 4. Виробничий процес і принципи його організації
Поняття виробничого процесу. Стадії виробничого процесу: заготовча, оброблююча та збирання. Основні, допоміжні та обслуговуючі
процеси.
Поняття операції. Основні та допоміжні операції. Простий і складний виробничий процес.
Принципи раціональної організації виробничого процесу: спеціалізація, паралельність, пропорційність (коефіцієнт пропорційності), неперервність (коефіцієнт неперервності), прямоточність (коефіцієнт
прямоточності), ритмічність. Особливості їх застосування в сучасних
умовах.
Література: І – [2; 4; 7; 22; 26; 27; 30];
ІІ – [2; 16–18; 20; 21]
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Тема 5. Виробничий цикл і види руху предметів праці
Поняття і структура виробничого циклу. Розрахунок тривалості виробничого циклу. Основні фактори скорочення тривалості виробничого циклу: оптимізація партії запуску деталей і серійності виробництва;
збалансованість виробництва; тривалість технологічних операцій; раціоналізація режимів обробки та переміщення деталей (виробів); налагодження обладнання; багатофункціональні та гнучкі лінії.
Вплив виробничого циклу на показники діяльності підприємства.
Поняття партії. Визначення розміру партії. Види руху предметів
праці: послідовний, паралельний, паралельно-послідовний.
Вибір оптимального порядку запуску деталей для скорочення часу
переналагодження обладнання.
Література: І – [1–4; 6; 8; 10; 27; 29; 30];
ІІ – [1–4; 6; 8; 9; 13; 16]
Тема 6. Типи і методи організації виробництва
Поняття типу організації виробництва. Порівняльна техніко-економічна характеристика типів виробництва: одиничного, серійного,
масового.
Поняття методів організації виробництва. Особливості їх визначення та застосування.
Непотокове виробництво та його характеристика. Форми спеціалізації непотокового виробництва: технологічна, предметно-групова,
змішана. Розрахунок кількості обладнання та його розміщення.
Потокове виробництво: основні ознаки та ефективність. Характеристика техніко-організаційних умов для організації потокового методу виробничого процесу: конструкторські, технологічні, організаційні,
матеріальні. Вибір форми організації потокового виробництва та визначення параметрів потокової лінії.
Об’єкти та способи механізації та автоматизації виробництва. Організація автоматизованого виробництва. Поняття, складові дрібного
та гнучкого автоматизованого виробництва та перспективи розвитку.
Література: І – [1–6; 10–27; 30];
ІІ – [3; 4; 6; 8; 9; 13; 16]
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Змістовий модуль ІІІ. Організація трудових процесів
і нормування праці
Тема 7. Наукова організація праці
Поняття та завдання НОП. Напрями НОП.
Поняття поділу праці. Види поділу праці: технологічний, кооперативний, функціональний, професійний, кваліфікаційний.
Поняття кооперації праці. Форми кооперації: у суспільстві, галузі
та підприємства.
Бригадна форма організації праці: поняття та види.
Поняття організації робочих місць. Класифікація робочих місць
за різними параметрами.
Обслуговування робочих місць за різними формами: енергетична,
транспортно-складська, підготовчо-технологічна, інструментальна,
налагоджувальна, міжремонтна, контрольна, облікова.
Організація та обслуговування робочих місць залежно від типу
виробництва.
Оснащення робочих місць: зміст та особливості організації.
Планування робочих місць: поняття та види. Вимоги до планування робочих місць.
Умови праці: поняття та типи. Фактори, що визначають умови
праці людини в оточуючому середовищі. Нормативи умов праці.
Атестація робочих місць: сутність, мета та порядок проведення.
Література: І – [1; 2; 10–27; 29; 30];
ІІ – [1; 8; 9; 12; 13; 18–20]
Змістовий модуль ІV. Виробнича інфраструктура та організація
комплексного обслуговування
виробництва
Тема 8. Організація допоміжних та обслуговуючих
виробництв
Виробнича інфраструктура: поняття, склад, роль і значення в системі організації виробництва.
Інструментальне обслуговування: цілі, завдання, структура. Класифікація, індексація інструменту та оснащення. Розрахунок оснащення та інструменту, визначення норм їх витрат і запасів. Шляхи
удосконалення інструментального господарства.
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Ремонтне обслуговування: цілі, завдання, структура. Класифікація та паспортизація обладнання. Системи експлуатаційного, технічного обслуговування та ремонту обладнання. Енергетичне обслуговування: цілі, завдання, структура. Система енергетичного забезпечення
виробництва. Види енергії та розрахунок їх витрат. Поняття та класифікація енергетичних балансів.
Транспортне обслуговування: цілі, завдання, структура. Внутрішньозаводський транспорт, його види, вибір і розрахунок необхідної
кількості. Організація та характеристика міжцехових перевезень.
Планування та регулювання транспортного процесу.
Організація складського господарства, розрахунок площі складських приміщень, засобів збереження та переміщення матеріалів.
Література: І – [2–5; 7–14; 20; 21; 23–27; 29; 30];
ІІ – [5; 11; 13; 17]
Тема 9. Організація матеріально-технічного забезпечення
виробництва та збуту готової продукції
Система забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та
їх переміщення. Поняття МТЗ та його основне завдання.
Форми забезпечення підприємства матеріальними ресурсами:
транзитна та складська.
Функції ВМТЗ: поняття та роль. Організаційна структура ВМТЗ.
Нормування витрат матеріалів.
Методи забезпечення якості товарів, які приймаються.
Забезпечення робочих місць ресурсами: функції служб, способи
забезпечення виробництва.
Лімітні документи: поняття та їх види.
Основні шляхи економії матеріалів. Показники економії матеріалів.
Поняття логістики та її мета. Елементи логістичної системи.
Роль і значення збуту продукції. Основні функції збуту: планування, організація, контроль і регулювання.
Організаційна структура відділу збуту.
Інформаційна система збуту: будова, сутність і вимоги.
Способи збуту продукції: поняття, зміст і фактори.
Література: І – [1–4; 7–9; 12; 23–27; 29; 30];
ІІ – [1–3; 6; 7; 13; 15; 20]
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль передбачає тестування за темами.
Контрольна робота 1
1. Форми раціональної організації виробництва.
Контрольна робота 2
1. Виробничий процес і принципи його організації.
2. Виробничий цикл і види руху предметів праці.
3. Типи і методи організації виробництва.
4. Наукова організація праці.
Контрольна робота 3
1. Організація допоміжних та обслуговуючих виробництв.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1
1.
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
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Варіант 1
Концентрація промислового виробництва — це:
будь-яке розукрупнення підприємств;
зосередження випуску продукції на великих підприємствах;
централізація виробництва (об’єднання дрібних підприємств у
великі);
зростання частки великих підприємств.
Форми кооперування промислових підприємств:
міжрайонне та внутрішньорайонне;
одиничне і комплексне;
постійне та разове;
міжгалузеве та внутрігалузеве.
Зазначте основні показники кооперування виробництва:
частка вартості напівфабрикатів, деталей, вузлів у повній собівартості;
кількість підприємств, з якими кооперує підприємство;
частка однорідної продукції у загальному обсязі продукції галузі,
підприємства;
співвідношення внутрішньорайонного та міжрайонного кооперування.

4. Показниками рівня спеціалізації є:
а) частка основної продукції у загальному обсязі продукції підприємства;
б) частка спеціалізованих кадрів у їхній загальній кількості;
в) кількість груп і конструктивно-технологічних однорідних типів
виробів, виготовлених у галузі, на підприємстві;
г) асортимент продукції, що випускається.
5. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування характеризується:
а) поліпшенням якості продукції;
б) приростом виробничих потужностей;
в) зростанням фондовіддачі;
г) зниженням собівартості продукції.
6. Комбінування промислового виробництва — це:
а) об’єднання в одному підприємстві різногалузевих виробництв;
б) об’єднання у рамках одного підприємства різних виробництв;
в) управління різними галузями виробництва (послуг) одним органом.
г) прискорення оборотності оборотних засобів.
Задача 1. За поданими даними визначити оптимальний варіант
розміру заводу, якщо Ен = 0,15.
Показник
Річний обсяг випуску, тис. шт./рік
Капітальні вкладення, млн грн.
Собівартість виробу, грн./шт.

Варіант
І

ІІ

ІІІ

50

150

300

11,6

26,7

56,6

87

83

81,5

Задача 2. Визначити доцільність комбінування виробництва, якщо
відомо, що собівартість одного виробу з урахуванням транспортних
витрат на некомбінованому виробництві становитиме 1700 грн/шт., а
обсяг виробництва — 10 тис. шт./рік. На комбінованому виробництві собівартість знижується до 1200 грн/шт., а обсяг випуску зростає
до 100 тис. шт./рік. При цьому капітальні вкладення збільшаться
з 45 млн грн до 290 млн грн. Нормативний коефіцієнт економічної
ефективності капітальних вкладень Ен = 0,15.
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1.
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
4.
а)
б)
в)
г)
5.
а)
б)
в)
г)
6.
а)
б)
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Варіант 2
Основними видами концентрації виробництва є:
зосередження випуску однорідної продукції на спеціалізованих
підприємствах;
збільшення розмірів підприємства через приєднання частини
прибутку;
створення територіально-виробничих комплексів;
об’єднання дрібних підприємств — централізація;
Кооперування промислового виробництва — це:
об’єднання підприємств різної спеціалізації;
встановлення прямих виробничих зв’язків між підприємствами,
що спільно виготовляють продукцію, зберігаючи при цьому свою
господарську самостійність;
встановлення тісних зв’язків між підприємствами на базі вільних
виробничих потужностей.
збільшення чисельності працюючих на одному підприємстві.
Зазначте основні форми спеціалізації виробництва:
предметна;
комплексна;
постійна;
тимчасова.
Розрізняють такі види кооперування:
предметне, або агрегатне;
на базі спеціалізації;
на базі вільних виробничих потужностей;
стадійне, або технологічне.
Рівень комбінування визначається такими показниками:
кількістю підприємств, що кооперуються;
часткою побічної продукції, що випускається підприємством, у
загальному обсязі випуску;
часткою товарної продукції, що випускається комбінатом, у загальногалузевому обсязі випуску;
часткою сировини і напівфабрикатів, що переробляються в місці
їх видобутку.
Комбінування промислового виробництва може здійснюватися на основі:
зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності;
забезпечення комплексного використання сировини;

в) поєднання послідовних стадій обробки вихідної сировини;
г) використання відходів.
Задача 1. Визначити оптимальний варіант розміру підприємства
за даними, якщо Ек = 0,15.
Показник

Варіант
І

ІІ

ІІІ

Річний випуск, тис. шт./рік

600

1200

3600

Капітальні вкладення, млн грн.

8,4

14,2

33,4

Собівартість виробу, грн./шт.

14

11,8

9,28

1200

3100

6200

Транспортні витрати, тис. грн./рік

Задача 2. Визначити річний економічний ефект і термін окупності витрат на проведення спеціалізації виробництва, якщо собівартість виробу знизилася з 540 до 512 грн/шт. При цьому транспортні
витрати зросли з 16 до 32 грн/шт. Капітальні вкладення до спеціалізації становили 80 млн грн, а після спеціалізації — 232 млн грн. Обсяг випуску продукції спеціалізованого підприємства становитиме
6,5 млн шт./рік.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2
1.
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)

Варiант 1
Виробничий процес — це:
сукупність організованих у певній послiдовностi дiй щодо змiни
стану предмета працi;
сукупнiсть органiзованих у певнiй послiдовностi дiй, що забезпечують безперебiйнiсть основних виробничих процесiв;
сукупнiсть органiзованих у певнiй послiдовностi процесiв працi
i природних процесiв, у результатi яких вихiдна сировина i матерiали перетворюються на готову продукцiю;
процес виготовлення продукції.
Обслуговуючi процеси забезпечують безперебiйнiсть:
основних процесiв;
допомiжних процесiв;
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в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
4.
а)
б)
в)
г)
5.
а)
б)
в)
г)
6.
а)
б)
в)
г)
7.
а)
б)
в)
г)
8.
а)
б)
в)
г)
9.
а)
б)
в)
г)
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технологічних процесiв;
технiчних процесiв.
Виробничий процес складається з таких операцій:
основних чи технологічних;
природних;
обслуговуючих;
управлiнських.
Рiвномiрнiсть випуску продукції забезпечується принципом:
паралельностi;
прямоточностi;
автоматичностi;
гнучкостi.
Назвiть характернi ознаки одиничного типу виробництва:
широка номенклатура виробiв;
перiодична повторюванiсть операцiй;
висока квалiфiкацiя робiтникiв;
устаткування — унiверсальне i спецiальне.
Партiя — це:
кiлькiсть виробiв, що запускаються i обробляються одночасно;
кiлькiсть виробiв, що запускаються i обробляються послiдовно;
кiлькiсть виробiв, що запускаються i обробляються одночасно або
послiдовно, але безперервно;
кiлькiсть конструктивно однакових виробiв, що запускаються i
обробляються одночасно або послiдовно, але безперервно.
Зазначте методи органiзації виробництва:
поопераційний;
автоматизований;
серiйний;
потоковий.
Iснують такi види руху предметів праці у виробництві:
паралельний;
послiдовний;
прямоточний;
паралельно-послiдовний.
Тривалiсть виробничого циклу найкоротша при русі предметів працi:
паралельному;
послiдовному;
паралельно-послiдовному;
правильнi вiдповiдi б) i в).

10. Потоковий метод застосовується в таких типах виробництва:
а) крупносерiйному;
б) масовому;
в) одиничному;
г) середньосерiйному.
11. Нормування працi необхiдне для:
а) оптимальної органiзацiї заробiтної плати;
б) визначення потреби у рiзних видах обладнання;
в) забезпечення чiткої органiзації виробничого процесу;
г) планування чисельностi працюючих.
12. Основнi напрями наукової органiзації працi:
а) забезпечення виробництва робочою силою;
б) вдосконалення органiзацiї та обслуговування робочих мiсць;
в) вдосконалення форм розподiлу та кооперацiї працi;
г) змiцнення трудової дисциплiни.
13. Норми працi мають:
а) бути незмiнними;
б) постiйно змiнюватися;
в) переглядатися в мiру впровадження органiзацiйно-технiчних заходiв, що сприяють пiдвищенню продуктивностi живої працi;
г) удосконалювати методи вимiрювання праці.
14. Норми виробiтку i обслуговування при переглядi:
а) пiдвищуються;
б) знижуються;
в) пiдвищуються або знижуються залежно вiд конкретної ситуацiї.
г) скорочують витрати матерiальних ресурсiв на підприємствi;
Задача 1. Визначити такт, швидкiсть i довжину потокової лiнії за
такими даними: добове завдання — 570 шт., режим роботи — 2 змiни,
тривалiсть змiни — 8,2 год, час регламентованих перерв у роботi —
10 хв/змiну, крок потокової лiнiї — 3 м, робочих мiсць — 45, розмiщення робочих мiсць двостороннє, радiус закруглення конвеєра — 1 м.
Задача 2. Виготовляється партiя з 4 деталей на 4 операцiях. Тривалiсть виготовлення однієї деталi: операція 1 — 10 хв; операція 2 —
5 хв; операція 3 — 20 хв; операція 4 — 30 хв. Визначити тривалiсть при
послiдовному, паралельно-послiдовному та паралельному русі предметiв працi. Побудувати графiки цих трьох рухiв предметiв працi.
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1.
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
4.
а)
б)
в)
г)
5.
а)
б)
в)
г)
6.
а)
б)
в)
г)
7.
а)
б)
в)

16

Варiант 2
Сукупнiсть послiдовно органiзованих дiй із змiни стану предмета працi називають процесом:
основним;
допомiжним;
обслуговуючим;
виробничим.
До складу виробничого процесу зараховують:
допомiжнi процеси;
побiчні;
основнi;
обслуговуючi.
До принципiв рацiональної органiзації виробництва належать:
комплексність;
пропорцiйнiсть;
неперервнiсть;
паралельність.
Одночаснiсть виконання складових виробничого процесу забезпечується принципом:
паралельностi;
прямоточностi;
автоматичностi;
гнучкостi.
Масове виробництво характеризується:
високою квалiфiкацiєю робочої сили;
низьким рівнем спецiалiзацiї;
складною технiчною підготовкою;
унiверсальнiстю обладнання.
Тривалість технологічної складової обробки виробів обчислюється:
у годинах;
хвилинах;
робочих днях;
у будь-яких одиницях.
Такт — це промiжок часу мiж:
запуском двох сусiднiх окремих виробiв;
випусками партiй виробiв;
випусками окремих виробiв.

8. Пооперацiйний метод органiзацiї широко використовується в
таких типах виробництва:
а) масовому;
б) одиничному;
в) серiйному;
г) дрібносерійному.
9. До переваг послiдовного поєднання операцiй належать:
а) повніше завантаження устаткування;
б) зменшення незавершеного виробництва;
в) спрощення котролю за якiстю;
г) скорочення мiжоперацiйних перерв.
10. Виробничий цикл — це:
а) сукупнiсть послiдовно органiзованих дiй із змiни стану предмета
працi;
б) календарний перiод з моменту запуску сировини, матерiалiв у виробництво до повного виготовлення готової продукцiї;
в) сукупнiсть послiдовно органiзованих дiй, що забезпечують безперебiйнiсть основних операцiй;
г) найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого
процесу.
11. Потоковi лiнії подiляються на конвеєрнi та неконвеєрнi за:
а) характером перемiщення;
б) мiсцем виконання операцiй;
в) ступенем неперервностi виробничого процесу;
г) способом траспортування.
12. Наукова органiзацiя працi забезпечує:
а) пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв;
б) краще використання матерiалiв, палива, технiки;
в) пiдвищення енергоозброєностi;
г) зростання продуктивностi працi.
13. Норма часу в умовах масового виробництва формується на
основi часу:
а) основного;
б) допомiжного;
в) пiдготовчо-заключного;
г) часу на вiдпочинок i особистi потреби.
14. Забезпечення всебiчного розвитку особистостi належать до
завдань НОП:
а) економiчних;
б) соцiальних;
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в) психофiзіологічних;
г) правильнi вiдповiдi б) i в).
Задача 1. Визначити оптимальний розмiр партiї виробiв та норму
часу на виконання операцiї, якщо вiдомо, що коефiцiєнт витрат часу
на переналагодження обладнання становить 0,05. Оперативний час
на виконання операцiї становить 124 хв. На обслуговування робочого
мiсця витрачається 5 %, а на вiдпочинок i особистi потреби 8 % оперативного часу. На ознайомлення з кресленням, одержання iнструкцiй вiд майстра, iнструменту, заготовок i здавання готової продукцiї
робiтниковi потрiбно 3,6 год.
Задача 2. Виготовляється партiя з 3 деталей на 5 операцiях. Тривалiсть виробництва однієї деталi становить: операцiя 1 — 15 хв; операцiя 2 — 20 хв; операцiя 3 — 5 хв; операцiя 4 — 10 хв; операцiя 5 — 15 хв.
Розрахувати тривалiсть послiдовного, паралельно-послiдовного
та паралельного руху предметiв працi. Побудувати графiки цих трьох
рухiв предметiв працi.
Варiант 3
1. Сукупнiсть послiдовно органiзованих дiй, що забезпечують
безперебiйнiсть основних операцiй, називають процесом:
а) основним;
б) допомiжним;
в) виробничим;
г) технологічним.
2. Основною структурною одиницею виробничого процесу є:
а) робочий рух;
б) операція;
в) робочий прийом;
г) робочий цикл.
3. Найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого процесу забезпечує принцип:
а) паралельностi;
б) прямоточностi;
в) автоматичностi;
г) гнучкостi.
4. Зазначте типи виробництва:
а) одиничний;
б) партіонний;
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в)
г)
5.
а)
б)
в)
г)
6.
а)
б)
в)
г)
7.
а)
б)
в)
г)
8.
а)
б)
в)
г)
9.
а)
б)
в)
г)
10.
а)
б)
в)
г)

потоковий;
серiйний.
Зазначте параметри потокових лiнiй:
ритм;
коефіцієнт змiнностi;
розрахункова кiлькiсть робочих мiсць;
довжина конвеєра.
За структурою поточнi лiнії можна класифiкувати так:
однономенклатурнi;
багатономенклатурнi;
рухомопоточнi;
поточно-стацiонарнi.
Потоковий метод органiзації виробництва характеризується такими ознаками:
прямоточнiстю;
паралельним виконанням операцiй на всiх чи кiлькох робочих
мiсцях;
подiлом виробничого процесу на операцiї;
послiдовним виконанням операцiй.
Ритм — це промiжок часу мiж:
запуском окремих виробiв;
випуском партiї виробiв;
випуском окремих виробiв;
запуском сусiдніх транспортних партiй виробiв.
Паралельний вид руху предметiв працi передбачає таке:
кожна операцiя починається тiльки після закiнчення попередньої
обробки всiєї партії;
деталi обробляються частинами партії;
здiйснюється одночасне виконання всiх операцiй на робочих мiсцях.
використання неперервно дiючого транспорту.
Органiзацiйнi перерви — це:
перерви на обiд, вiдпочинок;
перерви мiж змiнами;
час на очiкування звiльнення робочого мiсця, затримки в постачаннi;
всi вiдповiдi правильнi.
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11. Потокова лiнiя, на якiй операцiї виконуються поза конвеєром,
називається:
а) пульсуюча;
б) розподiльча;
в) робоча;
г) з вiльним ритмом.
12. Норма часу — це:
а) кiлькiсть продукцiї, що має бути виготовлена за одиницю часу;
б) оптимальна кiлькiсть обладнання, закрiплена за робiтником;
в) чисельнiсть робiтникiв, які обслуговують певне робоче мiсце;
г) кiлькiсть продукцiї, що має бути виготовлена одним працівником.
13. Норма часу в умовах дрiбносерiйного i одиничного виробництва містить час:
а) допомiжний;
б) на обслуговування робочого мiсця;
в) основний;
г) оперативний.
14. Зберiгання, комплектування, видача всiх iнструментiв, пристроїв, оснащення належать до форми обслуговування робочих мiсць:
а) підготовчо-технологічної;
б) транспортно-складської;
в) контрольної;
г) iнструментальної.
Задача 1. Визначити норму часу на виконання елемента операцiї за даними хронометражу. Результати замiрiв (хроноряд) подано
у таблиці.
Номер заміру

1

2

3

4

5

6

Тривалість операції, хв

9

5

12

8

43

7

Нормативна величина коефiцiєнта стiйкостi хроноряду Кс= 2,5.
Задача 2. Виготовляється партiя з 4 деталей на 4 операцiях. Тривалiсть виготовлення однієї деталi становить: операція 1 — 15 хв; операція 2 — 10 хв; операція 3 — 25 хв; операція 4 — 10 хв. Визначити тривалiсть при послiдовному, паралельно-послiдовному та паралельному русi працi. Побудувати графiки цих трьох рухiв предметiв працi.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Сутність категорій “виробництво” та “організація”.
Зміст поняття “організація виробництва” та його завдання.
Загальна класифікація продукції підприємства.
Поняття та властивості виробничих систем.
Характерні ознаки підприємства та механізм його роботи як виробничої системи.
Розкрити сутність та описати виробничу структуру підприємства.
Фактори, що впливають на виробничу структуру.
Основні елементи виробничої структури.
Види виробничої структури.
Характеристика типів виробничої структури.
Шляхи удосконалення виробничих структур.
Принципи і фактори, що впливають на розміщення підприємства.
Поняття та форми рівня концентрації виробництва.
Поняття, види і показники рівня спеціалізації виробництва.
Поняття, види і показники рівня кооперування виробництва.
Сутність і форми комбінування виробництва.
Сутність, стадії та види виробничого процесу.
Поняття операції та її види.
Характеристика принципів раціональної організації виробничого
процесу.
Поняття та структура виробничого циклу.
Фактори скорочення тривалості виробничого процесу.
Організація партіонного виробничого процесу.
Характеристика послідовного руху предметів праці.
Характеристика паралельного руху партії деталей.
Характеристика паралельно-послідовного руху предметів праці.
Порівняльна характеристика видів руху предметів праці: послідовного, паралельного, паралельно-послідовного.
Характеристика масового типу виробництва.
Поняття серії та особливості організації серійного виробництва.
Відмітні риси одиничного типу виробництва.
Порівняльна характеристика організаційних типів виробництва:
серійне, одиничне та масове.
Характеристика методів організації виробництва: потокового, непотокового, автоматизованого.
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32. Порівняльна характеристика методів організації виробництва:
потокового та непотокового.
33. Поняття та види потокових ліній.
34. Параметри потокових ліній.
35. Поняття, завдання та напрями НОП.
36. Бригадна форма організації праці: поняття та види.
37. Поняття поділу праці на виробництві та його види.
38. Поняття кооперації праці. Форми кооперації.
39. Поняття організації робочих місць. Класифікація робочих місць
за різними параметрами.
40. Планування робочих місць: поняття та види. Вимоги до планування робочих місць.
41. Обслуговування робочих місць за різними формами.
42. Оснащення робочих місць: зміст та особливості організації.
43. Умови праці та фактори їх формування.
44. Атестація робочих місць.
45. Виробнича інфраструктура: поняття, склад, роль і значення в системі організації виробництва.
46. Організація ремонтного господарства та шляхи його удосконалення.
47. Нормативи та показники планування інструментального господарства.
48. Організація та планування енергетичного господарства.
49. Види енергії та розрахунок їх витрат. Поняття та класифікація
енергетичних балансів.
50. Організація обслуговування виробництва інструментом і технологічним оснащенням.
51. Шляхи удосконалення інструментального господарства.
52. Транспортне обслуговування: цілі, завдання, структура.
53. Планування та регулювання транспортного процесу.
54. Організація та планування складського господарства.
55. Роль і значення МТЗ.
56. Функції та структура служби МТЗ.
57. Лімітні документи: поняття та види.
58. Поняття та мета логістики. Елементи логістичної системи.
59. Організація збуту продукції.
60. Інформаційна система збуту продукції.
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації.
2. Особливості формування виробничих систем.
3. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах.
4. Проблеми розвитку промислового виробництва в Україні.
5. Економічне обґрунтування вибору і використання виробничих
ресурсів для виготовлення відповідних видів продукції.
6. Сутність і соціально-економічне значення застосування різних
форм організації виробництва.
7. Вітчизняний і зарубіжний досвід кооперування діяльності підприємств.
8. Спеціалізація підприємств і виробництв.
9. Економічне значення тривалості виробничого циклу в сучасних
умовах.
10. Особливості застосування різних типів виробництва на промислових підприємствах.
11. Характерні особливості потокової та непотокової форм організації виробництва на підприємстві.
12. Особливості процесу автоматизації виробництва на підприємст
вах у сучасних умовах.
13. Напрями розвитку виробничої структури в умовах ринкової економіки.
14. Проектно-конструкторська підготовка виробництва.
15. Технологічна підготовка виробництва.
16. Організаційно-економічна підготовка виробництва.
17. Організаційні системи обслуговування робочих місць.
18. Значення розвитку інструментального господарства на підприємстві.
19. Організація енергозабезпечення підприємства та роботи з економії енергоресурсів у сучасних економічних умовах.
20. Планування ремонтних робіт на підприємстві та шляхи підвищення техніко-економічних показників ремонтного господарства.
21. Процес організації та планування роботи транспортного господарства на підприємстві.
22. Організація та планування складського господарства на підприємстві.
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23. Організація збутової діяльності на підприємствах у сучасних
умовах.
24. Особливості логістичної системи та її значення на підприємствах.
25. Якість і конкурентоспроможність продукції.
26. Основи стандартизації і сертифікації продукції на підприємстві.
27. Шляхи підвищення якості продукції підприємства в умовах ринкової економіки.
28. Значення технічного контролю та напрями удосконалення його
методів і засобів на підприємстві.
29. Вітчизняний і зарубіжний досвід управління якістю продукції.
30. Організація освоєння нової продукції.
31. Напрями та економічна ефективність НТП в Україні.
32. Організація системи оперативно-виробничого планування на
підприємстві.
33. Планування виробничої потужності на підприємстві та шляхи
удосконалення її використання.
34. Сучасна система планування матеріально-технічного забезпечення в умовах ринку.
35. Ефективність використання та шляхи економії матеріальних ресурсів на підприємстві.
36. Сучасні напрями наукової організації праці на промислових підприємствах.
37. Сутність та особливості організації процесу нормування праці.
38. Основні напрями покращення умов праці на підприємстві.
39. Виробничий потенціал підприємства.
40. Досвід зарубіжних країн з управління розвитком виробництва на
підприємстві.
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