
1. Назва модуля: Організація виробництва 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ПП.15_5 
3. Тип модуля: обов’язковий.  
4. Семестр: 5 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6); 

аудиторні години – 80 (лекцій – 40, практичних занять – 40). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: виробничу та організаційну структуру підприємства, виробничі 

процеси та основи його організації, організацією праці; прийоми і підходи до 
раціональної та ефективної організації виробництва на підприємствах 
промисловості на базі існуючого передового вітчизняного й іноземного 
досвіду;теоретичні і методологічні положення щодо найбільш раціонального 
поєднання виробничого процесу, колективних дій людей на підприємстві із 
знаряддями виробництва та предметами праці; 

уміти: розробляти форми і методи здійснення виробничих процесів випуску 
продукції високої якості при раціональному використанні трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Організаційні основи виробництва. Виробничі системи. Виробничі процеси і 

організаційні типи виробництва. Організація трудових процесів і робочих місць. 
Нормування праці. Побудова виробничої структури підприємства. Організація 
виробничого процесу в часі. Організація допоміжних виробництв. Організація 
обслуговуючих господарств. Одиничний і партіонний метод організації 
виробництва. Організація потокового й автоматизованого виробництв. 
Організаційно – виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності 
продукції. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції. 
Організаційне проектування виробничих систем. 

11. Рекомендована література: 
1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Підручник. / В.Г. Васильков // – 

К.: КНЕУ, 2005. – 524 с. 
2. Гриньова В.М. Організація виробництва: Навч. посіб. / В.М. Гриньова. –

К.: Знання, 2009. – 582с. 
3. Організація виробництва: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. 

закл. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Черганова. – К.: Лібра, 
2003. – 335 с. 

4. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. – 
Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 400 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


