
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

                     ФАКУЛЬТЕТ : Інженерії та енергетики 

 

 

Силабус дисципліни: Організація, планування та управління якістю 

виробництва 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

Кафедра: 

Машиновикористання 
та сервісу 
технологічних систем 

Освітній ступінь – Другий (магістерський) рівень 

Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 

Спеціальність: 208 “Агроінженерія” 

Освітньо-професійна програма –“Агроінженерія” 

Кількість кредитів – 5,0  

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 2-й 

Компонент освітньої програми: обов`язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Міненко Сергій Вікторович 

Профайл викладача (-

ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-mmests/m-sklad-mmests/minenko-sergij-viktorovich 

Контактна інформація 
097 929 88 55 , dgs-ua1@ukr.net 

 

Сторінка курсу в 

Moodle 
http://185.25.118.66/course/view.php?id=931 

Консультації 
 Онлайн консультація через Viber та щосереди з 13.00 

до 17.00  
 

3. Анотація до дисципліни 

Знання основних принципів організації й планування виробничого процесу, 

основ його проектування, сутності процесів технічної підготовки 

виробництва, здатність приймати рішення щодо підвищення ефективності 

використання виробничих ресурсів формують додаткові компетентні переваги 

для економіста в сучасному конкурентному середовищі.. 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Мета: 

формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок з 

раціональної організації та ефективного планування функціонування 

виробничих систем промислового підприємства 

 

 



Цілі: 

- Оволодіння методичним апаратом та інструментарієм організації 

та планування виробничих напрямків діяльності підприємства; 

- Знання методології розробки та аналізу виробничої діяльності 

підприємства; 

- Вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності; 

- Вміння застосовувати до організації виробничого процесу на 

підприємстві; 

здійснювати облік та контроль за ефективністю виробничої діяльності 

підприємства; 

- Вміння формувати інформаційну базу планування діяльності 

підприємства; 

впроваджувати рішення щодо підвищення ефективності планувальної та 

організаційної функції менеджерів; 

- Обґрунтовувати, побудови рішення та використання у економіці, 

організації та плануванні виробничої діяльності, при розробки 

економічних стратегій розвитку підприємства різних моделей. 

 

Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 30 4 

Лабораторні 34 8 

Самостійна робота 86 138 

4.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни - змішаний (поєднання традиційних 

форм навчання з елементами електронного навчання через систему 

Moodle ,Viber). Для заочної форми навчання  є поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 

 

 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 

N/

п 
Тема Назва теми лекції 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 

Організаційні основи виробництва. 

4  



2 Т2 

Організація виробничого процесу в часі та просторі. 
4 2 

3 Т3 
Організація допоміжних та обслуговуючих 

господарств. 
2  

4 Т4 

Планування та його значення в економіці 

підприємства. Види планування. 2  

5 Т5 
Оперативне планування в системах різних типів 

виробництва. 4  

6 Т6 
Планування виробництва та збуту продукції, його 

матеріально-технічного забезпечення. 
2  

7 Т7 
Планування праці, заробітної плати, кадрів та 

соціальних питань. 
2  

8 Т8 Планування собівартості, прибутку та фінансів. 2  

9 Т9 Методи управління якістю продукцією підприємства. 4 2 

10 Т10 Розробка технічної документації при організації 

роботи підприємства 
4  

Разом: 30 4 

 

 Теми лабораторних занять 

 

№
 з

/п
 

Те
м

а 

 Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Виробничий цикл 4 2 

2 Т2 Формування виробничої структури 

підприємства 
4  

3 Т3 Організація інструментального господарства 4 2 

4 Т4 Організація ремонту устаткування 4  

5 Т5 
Оперативне планування одиничного 

виробництва 
4  

6 Т6 
Організація планування предметно-замкнутої 

дільниці 
6 2 

7 Т7 Організація потокового виробництва 4  



8 Т8 
Технологічна документація при організації 

роботи підприємства 
4  

Всього: 34 8 

 

 

 Самостійна робота 

 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денн

а 

фор

ма 

заоч

на 

форм

а 

1 2 3 4 5 

1 Т1 1. Історія розвитку науки про організацію виробництва. 

2. Форми організації виробництва. Поняття форми 

організації виробництва. Види спеціалізації 

виробництва 

10 16 

2 Т2 1. Резерви скорочення тривалості виробничого циклу. 

Організаційно-розпорядча діяльність менеджерів та 

апарату управління. 

2. Форми організації виробництва. Поняття форми 

організації вироб-ництва. Види спеціалізації 

виробництва. 

3. Структурна перебудова виробництва. 

10 18 

3 Т3 1. Шляхи підвищення ефективності допоміжного 

виробництва. 

2. Вплив технологічного планування підприємства на 

матеріальне обслуговування. 

10 18 

4 Т4 1. Види оперативно – календарного планування на 

підприємстві. 
12 18 



2. Основні принципи планування. 

5 Т5 1. Особливості системи оперативного планування в 

серійному виробництві 

2. Організація і проектування гнучких виробничих 

систем (ГВС). 

12 18 

6 Т6 1. Методи та прийоми оптимізації виробничої програми 

2. Шляхи поліпшення використання виробничої 

потужності 

12 18 

7 Т7 1. Сучасні проблеми формування й застосування 

системи преміювання персоналу підприємств та 

організацій. 

2. Методи вимірювання та показники рівня 

продуктивності праці на підприємствах і в організаціях. 

10 16 

8 Т8 1. Особливості планування собівартості заготівельних 

робіт 

2. Шляхи вдосконалення фінансового планування в 

умовах реформування фінансового механізму. 

10 16 

Всього: 86 138 

 

4.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид зантя 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Кількість 

одиниць, 

год 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 1 24 24 

Практичні заняття - - - 

Лабораторні роботи 0,5 28 14 

Семінарські зняття - -  

Самостійна робота 0,1 98 12 

Модульна контрольна робота* 10  10 

Індивідуальні завдання -  - 

Разом: - 60 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 

згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. 



Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю 

– 40 балів. 
 

5. Результати навчання 

Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і 

технічних характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання 

технологічних процесів аграрного виробництва. 

Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; 

матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови, та теорії 

сільськогосподарської техніки. 

Здатність до конструювання машин на основі графічних моделей 

просторових форм та інструментів автоматизованого проектування. 

Здатність використовувати теоретичні основи та базові методи 

термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань. 

Здатність до використання технічних засобів автоматики і систем 

автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві. 

Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та 

випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, 

систем керування і забезпечувати якість цих робіт. 

Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування 

й охорони довкілля. 

Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 

відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання. 

Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію 

для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. 

Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне 

управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення 

агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог 

безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних 

та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні 

заходи. 

Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності 

застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому 

виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-

тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в 

працездатному стані.. 

 

 

 

 

6. Пререквізити 



Знання загальних відомостей про виробництво чорних і кольорових металів; 

будову і класифікацію, позначення і галузь застосування конструкційних 

матеріалів; характеристику основних не металевих матеріалів; основні зв’язки 

між складом, структурою і властивостями металів, сплавів, а також 

закономірності їх зміни під дією термічного, хімічного або механічного 

впливу; основні технологічні процеси виробництва деталей; закономірності 

різання конструкційних матеріалів інструментом, будову і налагодження 

металорізальних верстатів. 

Знання основних законів, теорем, принципів механіки; застосування теорій з 

метою вирішення конкретних практичних задач; способів складання рівнянь 

рівноваги механічних об’єктів і визначення реальних об’єктів. 

Знання основних гіпотез та законів опору матеріалів як частини механіки 

деформованого твердого тіла; механіку деформування твердого тіла та 

фізичну природу його руйнування; основні фізико-механічні властивості 

матеріалів та їх поведінку в різноманітних умовах експлуатації; методи 

розрахунку елементів конструкцій та споруд на міцність, жорсткість та 

стійкість; порядок розрахунку статично визначених та статично невизначених 

стрижневих систем; методику експериментального визначення констант 

матеріалу та його основних механічних характеристик; концепцію і загальний 

алгоритм методу скінчених елементів; особливості числової реалізації методу 

скінчених елементів в залежності від типу поставленої задачі. 

Знання термінів, характерних для різних розділів теорії механізмів і машин; 

основних видів механізмів та їх структурну класифікацію; загальних 

теоретичних основ аналізу і синтезу механізмів; принципів роботи окремих 

механізмів. 

 

7. Політики дисципліни 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового 

екзамену у формі тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної 

дисципліни. Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, 

здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  



Студент не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в 

сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Підсумкові бали за іспит складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під 

час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою 

 

8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні роботи 

проводяться у аудиторіях, лабораторіях з належним обладнанням, методичним 

забезпеченням та довідковою інформацією (схеми, плакати, нормативи, 

каталоги, технічні характеристики). 

 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы / М. М. Алек-сеева. – 

М. : Финансы и статистика, 1997. – 248 с.  

2. Афитов Э. А. Планирование на предприятии / Э. А. Афитов. – Мн. : Высшая 

школа, 2001. – 284 с.  

3. Бельтюков Е. А. Планирование деятельности предприятия / Е. А. Бельтюков. 

– Х. : Одиссей, 2006. – 383 с. 

4. Бизнес-план. Методические материалы / под ред. Н. А. Колес-никовой, А. 

Д. Мироновой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 

256 с.  

5. Білоконенко В. І. Організація виробництва : конспект лекцій / В. І. 

Білоконенко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2005. – 180 с.  

6. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование : учебник / М. И. Бухалков. 
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