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Робочу навчальну програму дисципліни «Організація виробництва» 

розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-6-051/16 підготовки 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 

«Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності)», навчальної програми цієї дисципліни, індекс НБ-6-051/16-

2.1.24, затвердженої  ректором «___» __________ 2018 р., та відповідних 

нормативних документів. 
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кафедри спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійної програми «Економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності)») - кафедри економіки повітряного 

транспорту, протокол № 25 від «18»___10___2018 р. 

 

Завідувач кафедри _________________ /Ареф’єва Олена Володимирівна/ 
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1. ВСТУП 

 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Організація виробництва» та «Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», 

введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та 

умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 

багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 

семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усьо

го 
Лекції 

Практ. 

занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

6 семестр 

Модуль №1 «Теоретичні основи організації виробництва» 

1.1. Організаційні основи виробництва  6 2 2 2 

1.2. Виробничі системи  6 2 2 2 

1.3. Підприємство як об’єкт організації 6 2 2 2 

1.4. Виробничий процес і організаційні типи 

виробництва 

6 2 2 2 

1.5. Організація трудових процесів і робочих місць 6 2 2 2 

1.6. Організація нормування та оплати праці на 

підприємстві 

6 2 2 2 

1.7. Виробнича структура підприємства та організація 

процесу виробництва в просторі 

6 2 2 2 

1.8. Організація виробничого процесу в часі 6 2 2 2 

1.9. Одиничний та партіонний методи організації 

виробництва 

6 2 2 2 

1.10. Організація потокового та автоматизованого 

виробництва 

6 2 2 2 

1.11. Модульна контрольна робота № 1 6 - 2 4 

Усього за модулем №1 66 20 22 24 
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Модуль №2 «Організація комплексного обслуговування виробництва та інноваційної 

діяльності на підприємстві» 

1 2 3 4 5 6 

2.1. Організація допоміжних виробництв 6 2 2 2 

2.2. Організація обслуговуючих господарств 6 2 2 2 

2.3. Організаційно-виробниче забезпечення якості та 

конкурентоспроможності продукції 

6 2 2 2 

2.4. Маркетинг як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності підприємств 

6 2 2 2 

2.5. Комплексна підготовка виробництва до випуску 

нової продукції 

6 2 2 2 

2.6. Організаційне проектування виробничих систем 6 2 2 2 

2.7. Прогнозування і планування виробництва 6 2 2 2 

2.8. Організація інноваційних процесів на підприємстві 6 2 2 2 

2.9 Модульна контрольна робота №2 6 2 - 4 

Усього за модулем №2 54 18 16 20 

  Модуль №3 «Курсова робота» 

3.1. Виконання та захист курсової роботи 30 - - 30 

Усього за 6 семестр 150 38 38 74 

Усього за навчальною дисципліною 150 38 38 74 

 
2.2. Курсова робота 
 

У шостому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих 

студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в галузі 

організації виробництва, які використовуються в подальшому при вивченні 

багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та 

повною вищою освітою 

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до участі в студентських 

конференціях, виконання дипломної роботи майбутнього фахівця в галузі 

економіки. 

Конкретна мета КР полягає в дослідженні питань раціональної організації 

виробництва, отримання практичних навичок з визначення конкретних значень 

параметрів технологічного та виробничого процесів на основі аналізу можливих 

варіантів і вибору найбільш ефективного у відповідності з метою і умовами 

виробництва. При цьому завдання різняться між собою варіантами. 

Для успішного виконання КР студент повинен знати сутнісно-змістову 

характеристику виробництва та виробничої діяльності підприємства; особливості 

виробничого процесу і організаційних типів виробництва; способи організації 

трудових процесів, робочих місць, нормування і оплати праці; принципи та методи 

організації допоміжних і обслуговуючих господарств, одиничного, партіонного, 

потокового та автоматизованого виробництва; організаційно-виробниче 

забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції; методи комплексної 

підготовки виробництва до випуску нової продукції; вміти розраховувати 
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тривалість технологічної частини циклу оброблюваної партії виробів при різних 

способах їх передачі; розраховувати тривалість виробничого циклу; визначати 

виробничу потужність і виробничу програму структурного підрозділу за різними 

варіантами організації виробництва; будувати графіки виконання технологічних 

операцій обробки транспортної партії виробів. 

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КР, – до 30 годин самостійної роботи. 

 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник / В.Г. 

Васильков. — Вид. 2-ге. — К.: КНЕУ, 2008. — 524 с. 

3.1.2. Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва: навч. 

посіб. / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. 

ун–т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011. – 503 с.  

3.1.3. Герасимчук В.Г. Економіка та організація виробництва: підруч. / В.Г. 

Герасимчук., А.Е. Розенплентер. – К.: Знання, 2007. – 678 с. 

3.1.4. Глущак М.П. Організація виробництва у прикладах і задачах: навчальний 

посібник / М.П. Глущак; А.О. Оксентюк; І.Б. Гевко. - К.: Кондор, 2010. - 214 с. 

3.1.5. Гриньова В.М. Організація виробництва: підручник / В.М. Гриньова, 

М.М. Салун. - К : Знання, 2009. - 582 с. 

3.1.6. Козик В.В. Організація виробництва: навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. 

Гавриляк. - К. : Знання, 2011. - 222 с. 

3.1.7. Організація виробництва: підручник / за ред. А.І. Яковлєва, С.П. 

Сударкіної, М.І. Ларки. – Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – 436 с. 

3.1.8. Організація виробництва: підручник / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, В.О. 

Гулевич та ін. – К.: Каравела, 2018. – 552 с. 

3.1.9. Петрович Й.М. Організування промислового виробництва: підручник / 

Й.М. Петрович. – К.: Знання, 2009. – 328 с. 

3.1.10. Скибінська З.М. Економіка та організація виробництва: навчальний 

посібник / З.М. Скибінська, Т.Т. Гринів. — К.: Знання, 2012. — 299 с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.11. Антошкіна Л.І. Організація виробництва промислового підприємства: 

підручник / Л.І. Антошкіна, Л.Г. Цимбалюк. — Донецьк: Юго-Восток, 2009. - 224 с. 

3.1.12. Ареф’єва ОВ. Антикризове управління підприємством: Монографія. - 

Львів: Укр. академ. друкарства, 2011. – 252 с. 

3.1.13. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисципліни / В.Г. Васильков, Л.М. Дзюбенко. — К.: КНЕУ, 2003. — 

242 с. 

3.1.14. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

підручник / О.А. Грішнова. – 5-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2011. - 390 с. 
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3.1.15. Мостенська Т.Л. Організація виробництва на підприємствах харчової 

промисловості: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред.. проф. Т.Л. Мостенська. – К.: 

Кондор, 2012. — 723 с.  

3.1.16. Організація виробництва: підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. 

закл. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 

2008. – 360 с. 

3.1.17. Петрович Й.М. Організація виробництва: підручник / Й.М. Петрович, 

Г.М. Захарчин. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 400 с. 

3.1.18. Петрович Й.М. Організація виробництва: практикум / Й.М. Петрович, 

Г.М. Захарчин, С.О. Буняк. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2005. – 336 с. 
 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до ТЗН 
 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним 

планом 

Кількість 

1. Конспект лекцій 1.1-1.10,  

2.1-2.8 

Електронна версія 

2. Методичні вказівки з виконання 

практичних робіт 
1.11.8,  

2.1-2.10 

Електронна версія 

3. Методичні вказівки з виконання 

курсової роботи 

3.1 Електронна версія 

 
 

4. РЕЙТИНГОВА ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМА  

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 

 
Таблиця 4.1 

6 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 
Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

 

Відповіді на 

практичних заняттях 

1.1-1.4 (4бх5) 

20 

(сумарна) 

Відповіді на 

практичних заняттях 

2.1-2.5 (4бх4) 

16 

(сумарна) 

 

Виконання завдань на 

знання  теоретичного 

матеріалу (4бх3) 

12 

(сумарна) 

Виконання завдань на 

знання  теоретичного 

матеріалу (4бх3) 

12 

(сумарна) 
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Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 19 бал. 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 17 бал. 

 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
14 Виконання модульної 

контрольної роботи №2 
14  

Усього за модулем №1 46 Усього за модулем №2 42  

Семестровий екзамен 12 

Усього за 6 семестр 100 

 
продовження Таблиці 4.1 

6 семестр 

Модуль №3 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

 Виконання та захист курсової роботи 100 

 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за 
національною 

шкалою 

Відповіді на 
практичних 
заняттях в 
Модулі №1 

Відповіді на 
практичних 
заняттях в 
Модулі №2 

Виконання 
завдань на знання 

теоретичного 
матеріалу 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

18-20 15-16 11-12 13-14 Відмінно 

15-17 12-14 9-10 11-12 Добре 

12-14 10-11 7-8 9-10 Задовільно 

менше 12 менше 10 менше 7 менше 9 Незадовільно 

 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка 

заноситься до відомості модульного контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 

підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3), яка в балах та за національною 

шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за 

результатами виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до відомості модульного контролю. 
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Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 

42-46 38-42 Відмінно 

35-41 32-37 Добре 

28-34 25-31 Задовільно 

менше 28 менше 25 Незадовільно 

 
4.6. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр 

становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується 

в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 

модульної рейтингової оцінки в балах оцінкам 

за національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної 

рейтингової оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

 

4.7. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 

оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS 

(табл. 4.6). 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.10. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості модуль-

ного контролю,  заноситься також до навчальної картки, залікової книжки  та 

Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.  

4.11. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


