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Курс «Організація і планування виробництва» розрахований на студентів 
економічних спеціальностей заочної і денної форм навчання. Основна задача кур-
су вивчити методи впливу на організаційну систему підприємства з метою під-
вищення ефективності виробництва. 

 
 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ 
ВИРОБНИЦТВА 

 
1.1 Предмет і задачі дисципліни 

Умовою успішного освоєння і виробництва конкурентноздатної продукції, 
подальшого розвитку машинобудування і підвищення його ефективності в ринко-
вих умовах є: 

– використання передових методів організації виробництва, 
– підвищення наукового рівня планування і керування. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА - наука, що вивчає умови і фактори опти-

мального узгодження діяльності працівників підприємства в просторі і в часі при 
використанні ними предметів і знарядь праці у виробничому процесі, що забезпе-
чують виготовлення конкурентоздатної продукції з мінімальними витратами і ви-
сокою якістю. 

Передова організація виробництва полягає в створенні оптимальної вироб-
ничої структури підприємства, а також в оптимальному з'єднанні в просторі і в часі 
елементів виробництва (робочої сили, знарядь і предметів праці) на основі прогре-
сивної технології з метою найбільш ефективного й економічного використання ре-
сурсів підприємства.  

Просторове сполучення елементів виробничого процесу  повинне забез-
печувати оптимальну виробничу структуру заводу, спеціалізацію його цехів, діля-
нок, робочих місць, планування, раціональне розміщення устаткування, робочих 
місць. Сполучення в часі елементів виробничого процесу знаходить своє виражен-
ня у встановленні порядку виконання окремих операцій, раціональному сполученні 
часу виконання різних видів робіт, у створенні календарно-планових нормативів 
руху виробництва. 

МЕТОЮ КУРСУ є координація й оптимізація в часі й у просторі всіх мате-
ріальних і трудових елементів виробництва для забезпечення виконання виробни-
чої програми і досягнення необхідного рівня техніко-економічних показників. 

ЗАДАЧА КУРСУ - навчити майбутніх інженерів високоефективним мето-
дам виробничо-господарської діяльності в ринкових умовах, дати їм необхідні 
знання в області організації машинобудівного виробництва. 

ЗМІСТОМ організації і керування машинобудівним підприємством є: 
- вибір і обґрунтування виробничої структури підприємства, визначення 

складу, виробничій потужності і спеціалізації цехів, а також складу, розмірів і спе-
ціалізації виробничих ділянок, потокових ліній і робочих місць; 

- визначення складу і структури устаткування цехів і ділянок з урахуванням 
технічних характеристик устаткування, його взаємозамінності, завантаження, вар-
тості і перспектив ефективного використання; 
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- установлення системи технічної підготовки виробництва й освоєння нових 
виробів, а також технічного обслуговування виробництва; 

- визначення професійно-кваліфікаційного складу працівників з урахуван-
ням поділу і кооперації праці, перспектив подальшого соціального розвитку колек-
тиву; 

- визначення потреби в сировині, матеріалах і напівфабрикатах, що компле-
ктують вироби, розмірів усіх видів запасів для безупинного забезпечення виробни-
цтва; 

- визначення й обґрунтування раціонального порядку руху предметів праці, 
запуску-випуску продукції, розмірів партій деталей, що виготовляються, розмірів 
заділів, їхнього руху, складу й обсягу незавершеного виробництва. 

Таким чином курс "Організація виробництва" вивчає організаційні форми і 
методи найбільш прогресивного й економічно доцільного використання технічних 
і економічних наук для підвищення якості й ефективності господарської діяльності 
промислових підприємств. 

 
 

1.2 Організаційно-правовий механізм створення підприємства 

В наш час у розвинених країнах у сфері послуг зайнято до 80% працездат-
ного населення. Розвиненість саме сфери послуг свідчить про якісні зміни в еконо-
міці. На Україні в сфері матеріального виробництва зайнято більш 87% працездат-
них і лише 12% працюють у сфері послуг. 

Ідея і вид діяльності взаємозалежні між собою. Але для її втілення необхід-
но вирішити такі задачі: 

- знайти свою «господарську нішу» чи місце в навколишньому 
середовищі ринку; 

- установити спрямованість підприємства: регіон постачальників, збуту; 
- установити спеціалізацію підприємства; 
- досліджувати можливості вкладення грошей і одержання кредитів; 
- розробити цінову політику на свій  продукт чи послугу; 
- налагодити рекламу. 

Установчі документи та  їх підготовка 

Основними установчими документами, що підтверджують статус підприєм-
ства є Статут і Установчий договір (для колективних підприємств), що мають са-
мостійне значення й однакову юридичну чинність. Тому вони повинні змінюватися 
і затверджуватися в тому самому порядку. 

СТАТУТ - це основний документ, що визначає правовий статус підприємст-
ва, фірми як самостійного господарського суб'єкта, юридичної особи. 

У законі України «Про підприємства» приведені обов'язкові положення ста-
туту кожного підприємства. 

Розділи СТАТУТУ: 
- загальні положення; 
- предмет (вид), основні цілі і напрямки діяльності; 
- зовнішньоекономічна діяльність; 
- права фірми, майно фірми, фонди фірми; 
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- виробничо - господарська діяльність; 
- керування фірмою і її трудовим колективом; 
- організація й оплата праці; 
- права трудового колективу; 
- розподіл прибутку (доходу) і відшкодування збитків; 
- облік, звітність і контроль; 
- припинення діяльності фірми (реорганізація і ліквідація). 

 
Установчий договір ( ця угода про спільну господарську діяльність з утво-

ренням самостійної юридичної особи. Це визначення основних умов взаємини між 
учасниками фірми (майнового й організаційного характеру). 

Розділи Установчого договору: 
- преамбула, предмет договору, загальні положення договору; 
- юридичний статус фірми, вид діяльності; 
- статутний фонд і внески засновників; 
- права й обов'язки учасників (засновників); 
- керування фірмою, розподіл прибутку і відшкодування збитків; 
- інші умови, відповідальність за порушення договору; 
- умови розірвання договору, умови і терміни вступу договору в силу. 
Після того, як такі документи складені, формується СТАТУТНИЙ ФОНД, 

розмір якого визначений у цих документах. Як внески в нього можуть виступати 
усі види майна, матеріальні цінності, інвалюта. 

Державна реєстрація завершує процес створення підприємства. Свідчення 
про державну реєстрацію є підставою для відкриття рахунків у банку. Банк протя-
гом 3-х днів зобов'язаний відкрити рахунок підприємства і зареєструвати в подат-
ковій інспекції. 

Перереєстрація можлива у випадку зміни форм власності, зміни установчих 
документів і назви підприємства. 

Підприємство може відкривати свої філії, відділення, представництва без 
статусу юридичної особи. Їхнє відкриття не вимагає реєстрації. Підприємство спо-
віщає про це тільки в податкову інспекцію. 

Припинення діяльності підприємства 

Ринок диктує свої правила. Одні фірми процвітають, інші – стають банкру-
тами. Відповідно до Законів України «Про підприємства», «Про господарські това-
риства», «Про підприємництво», держава гарантує при реорганізації і ліквідації 
підприємств захист прав і інтересів працівників, що звільняються, відповідно до 
трудового законодавства України. 

Ліквідація підприємства здійснюється: 
- з особистої ініціативи власника; 
- після досягнення мети, поставленої при його організації; 
- за рішенням вищого органа підприємства; 
- на підставі рішення арбітражного суду, за клопотанням банківських орга-

нів у випадку його неплатоспроможності; 
- за рішенням контролюючих органів у випадку систематичного чи грубого 

порушення діючого законодавства. 
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Майно підприємства після сплати боргів розподіляється між його учасни-
ками пропорційно їхній частці. 

 
 
1.3 Процеси, що протікають у виробництві 

Усі процеси, що протікають у виробництві, можна розділити на 3 групи: 
1- процеси організації виробництва, 
2- процеси планування і керування, 
3- виробничі процеси. 

1ПРОЦЕСИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА складаються з: 
- організації підготовки виробництва (конструкторської, технологічної); 
- організації процесу виробництва в просторі і в часі; 
- організації забезпечення виробництва (матеріально - технічних, кадрового, 

умов праці і відпочинку); 
- організації обслуговування виробництва (технічного, господарського, ін-
формаційного); 
- організації праці і заробітної плати. 
2 ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ І КЕРУВАННЯ складаються з: 
- поточного і перспективного планування; 
- оперативного регулювання ходу виробництва (диспетчерування); 
- процесів обліку і контролю; 
- загального керівництва і керування. 
3ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ: 
Виробничий процес - це сукупність взаємозалежних процесів праці і приро-

дних процесів, спрямованих на виготовлення визначеної продукції. 
Виробничі процеси КЛАСИФІКУЮТЬСЯ за наступними ознаками: 
1) за ступенем участі людини: 
- процеси праці ( людина впливає на сировину, матеріали за допомогою різ-

них засобів виробництва, у результаті чого сировина і матеріали здобувають форму 
і властивості готової продукції); 

- природні процеси ( у який предмет праці піддається фізичним чи хімічним 
змінам під дією сил природи (старіння, сушіння, остигання); 

2) по ролі процесу у виготовленні продукції 
- основні, допоміжні й обслуговуючі. 

 
ОСНОВНІ (чи ТЕХНОЛОГІЧНІ)  процеси, під час яких змінюються фор-

ми і розміри предмета праці (деталі, виробу), стан поверхні, взаємне розташування 
елементів конструкції і т.п. (зварювання, обробка різанням, штампування, термо-
обробка, зборка, монтаж, фарбування, сушіння). 

Технологічний процес - це частина виробничого процесу, що безпосередньо 
зв'язана з  переробкою чи обробкою матеріалів. 

Технологічний процес складається з послідовно виконуваних над даною де-
таллю технологічних дій - операцій. ОПЕРАЦІЄЮ називається частина виробни-
чого процесу, виконувана при виготовленні деталі одним чи групою робітників на 
одному робочому місці. 

У залежності від ступеня технічного оснащення розрізняють операції: 
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- ручні, 
- машинно-ручні, 
- машинні, 
- автоматичні (без участі робітника чи під його спостереженням), 
- апаратні (технологічний процес виконується в агрегатах, печах, ваннах). 
Кожна операція складається з елементів - ряду закінчених дій, які склада-

ються з окремих прийомів  окремих рухів. 
Основний процес складається з 3 фаз: 

- заготівельної - одержання виливків, кувань, розкрій і різання листа, труб, 
прокату; 

- обробної - перетворення заготівлі в готову деталь шляхом виконання ме-
ханічних, термічних, електрочастотних, електроіскрових, електрофізикотермічних 
операцій, покрить; 

- складальної - з деталей комплектують виріб шляхом проходження частко-
вої, повузлової, загальної зборки, регулювання, іспиту і контролю. 

 
ДОПОМІЖНІ ПРОЦЕСИ - безпосередньо не впливають на предмети праці, 

а забезпечують нормальне протікання основних процесів (виготовлення інструмен-
та і відновлення зношеного, ремонт і технічне обслуговування устаткування, ре-
монт будинків і споруджень, виробництво для нестатків підприємства електроенер-
гії, пари, стиснутого повітря і т.п.). 

 
ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ - обслуговують основні (контроль якості 

продукції і ходу виробничих процесів; внутрішньозаводське транспортування, 
складські операції з переробки й обліку матеріальних цінностей). 

Виробничі процеси можуть бути складними і простими. Будь-який вироб-
ничий процес є складною системою, що складається з багатьох простих процесів. 
Характерним з них і широко використовуваним є технологічна операція. 

Технологічна операція - закінчена частина виробничого процесу, виконува-
на на одному робочому місці (верстаті, агрегаті, стенді) за участю робітника чи  ав-
томатично, що складає з групи дій над кожною деталлю (виробом, вузлом) чи їх-
ньою групою, оброблюваною спільно.  

Технологічна операція у свою чергу поділяється на переходи, прийоми дії. 
За формою організації руху предметів праці у виробництві виробничі про-

цеси бувають: безупинні і переривані. 

Принципи організації процесу виробництва 

Організація процесу виробництва повинна забезпечувати високу його ефек-
тивність. Це можливо при дотриманні основних принципів організації виробничого 
процесу: 

1 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ - закріплення за кожним виробничим підрозділом (це-
хом, ділянкою, робітником) обмеженої номенклатури робіт чи деталеоперацій, що 
мають конструктивно-технологічну подібність. 

Рівень спеціалізації залежить насамперед від обсягів виробництва однойменних 
виробів. Вищий ступінь спеціалізації реалізується у випадку, якщо підприємство, що 
випускає виріб одного найменування, у такій кількості, при якій протягом кожного ро-
бочого дня усі виконавці цілком завантажені відповідними однойменними технологіч-
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ними операціями (в основному масове виробництво - автомобільна, тракторна промис-
ловість, підшипникові заводи). Спеціалізація - один з найважливіших факторів росту 
продуктивності праці. 

2 СТАНДАРТИЗАЦІЯ - процес встановлення і застосування стандартів. 
Стандартизація сприяє упорядкуванню виробничої діяльності підприємства, що 

особливо важливо для багатономенклатурного підприємства, а також для реалізації 
спеціалізації виробництва. 

3 ПРОПОРЦІЙНІСТЬ виробничого процесу: усі виробничі підрозділи працю-
ють з однаковою продуктивністю, що забезпечує виконання планової виробничої про-
грами у встановлений термін. Пропорційність повинна забезпечуватися не тільки між 
основними, але і між допоміжними й обслуговуючими процесами. 

Пропорційність забезпечується з наступних факторів виробництва: за часом ро-
біт, нормам запасів і витрати, нормам заділів, нормам тривалості циклів. 

4 БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ - виробничий процес повинний бути організований так, 
щоб звести до мінімуму кількість перерів чи до їх відсутності. Пропорційність дозволяє 
реалізувати принцип безперервності. Цілком принцип безперервності в машинобуду-
ванні можна реалізувати лише на безперервно-потокових лініях і в автоматизованому 
виробництві. 

5 РИТМІЧНІСТЬ - забезпечення випуску через рівні проміжки часу тієї самої чи 
рівномірно зростаючої кількості виробів з повторенням через визначені проміжки часу 
виробничого процесу на всіх його стадіях і операціях. Зазначений принцип особливо 
характерний для автоматизованого виробництва. 

6 ПРЯМОТОЧНІСТЬ - забезпечення найкоротшого шляху проходження виробу 
по всіх стадіях і операціях виробничого процесу. 

7 ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ - забезпечення максимально можливого одночасного ви-
конання технологічних процесів (технологічних операцій на багатопозиційних верста-
тах) при виготовленні виробу. 

8 КОНЦЕНТРАЦІЯ - зосередження виконання операцій над технологічно од-
норідною продукцією на окремих робочих місцях, ділянках, лініях, цехах (наприклад, 
виробництво підшипників). 

9 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І КОМБІНУВАННЯ - це розосередження виробничого 
процесу в залежності від складності виробу й обсягів його виробництва, диференцію-
вання по декількох  підрозділах (цехам, ділянкам) і навпаки (зосередження різнорідних 
виробництв у якому-небудь одному підрозділі. 

10 АВТОМАТИЧНІСТЬ (максимальна заміна ручної праці автоматизованими 
засобами і з'єднання виробничого процесу з процесом керування їм (застосування ком-
п'ютерної і робототехніки). 

11 ГНУЧКІСТЬ (забезпечення  швидкого  переналагодження технологічного 
процесу в умовах виробництва продукції з часто мінливою номенклатурою. Особливе 
значення ця вимога здобуває в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва. 

Засновані на застосуванні електронної і мікропроцесорної техніки гнучквироб-
ничі системи одержали широке поширення в машинобудуванні.
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
2.1 Типи виробництв 

Організаційно-технічною характеристикою процесу виробництва на підпри-
ємстві є ТИП ВИРОБНИЦТВА  класифікаційна категорія виробництва, заснова-
на на спеціалізації, повторюваності і ритмічності виробничого процесу. 

Розрізняють 3 типи виробництва: одиничне, серійне, масове. 
ОДИНИЧНЕ виробництво характеризується виготовленням дуже широкої 

номенклатури виробів в обмеженому (одиничному) виконанні, що повторюється 
через невизначені проміжки часу (або не повторюваної взагалі). На робочих місцях 
виконується широкий спектр операцій; устаткування й оснащення універсальні; 
устаткування розташовується за технологічним принципом; кваліфікація основних 
робітників висока. 

СЕРІЙНЕ виробництво характеризується періодично повторюваним випус-
ком партій виробів. 

Досить широка номенклатура виробів, що випускаються, обмежується сері-
ями, виробництво яких періодично повторюється. На робочих місцях виконуються 
періодично повторювані операції. Використовуване устаткування  як універса-
льне, так і спеціальне, розташовується по предметному і технологічному принци-
пах, оснащення  уніфіковане. Кваліфікація робітників середня і висока. 

Характеристикою серійного виробництва є коефіцієнт закріплення опера-
цій:    

Кзо = i / Ср, 
де i - загальне число технологічних операцій, виконуваних на ділянці, у це-

ху, при виробництві даного виду продукції; 
Ср - число робочих місць на ділянці (у цеху), одиниць устаткування. 
У залежності від кількості виробів у партії і значення коефіцієнта закріп-

лення операцій розрізняють 3 види серійного виробництва: 
Кзо= 20...40 - дрібносерійне виробництво,  
Кзо= 5...20 - середньосерійне виробництво,  
Кзо= 2...5 - великосерійне виробництво. 

МАСОВЕ виробництво характеризується великим обсягом випуску вузької 
номенклатури виробів, що виготовляються безупинно в плин тривалого періоду 
часу. 

На робочому місці виконується одна постійно повторювана операція 
(Кзо=1); устаткування й оснащення в основному спеціальні; устаткування розміща-
ється за предметним принципом; кваліфікація робітників відносно невисока. 

Розрізняють 3 види масового виробництва: 
1) БЕЗУПИННО - ПОТОКОВЕ НЕАВТОМАТИЧНЕ виробництво - харак-

теризується завантаженням кожного робочого місця однією повторюваною опера-
цією з постійним рухом деталей. Робочі місця розташовуються в послідовності хо-
ду техпроцесу. Операції можуть бути ручні, машинно-ручні чи машинні; 

2) БЕЗУПИННО - ПОТОКОВЕ АВТОМАТИЧНЕ - процес здійснюється за 
допомогою системи машин-автоматів, об'єднаних в автоматичні потокові лінії. 
Операції виконуються на конвеєрі або на агрегатах; 
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3) ПРЯМОТОЧНЕ виробництво - безперервність операцій відсутня, а потік 
установлюється за допомогою змінного вироблення. 

На підприємствах машинобудування застосовуються дрібносерійні й оди-
ничні типи виробництв, середньосерійний і масовий - на підприємствах автомобі-
лебудування, спеціалізованих заводах. 

В міру переходу від одиничного типу виробництва до масового, підприємс-
тву необхідно: 

1) розширити галузь застосування високопродуктивних технологічних про-
цесів, що супроводжуються механізацією й автоматизацією виробництва; 

2) збільшити частку спеціального устаткування і спецоснащеності в загаль-
ній масі знарядь праці; 

3)  перейти від одиничного виготовлення продукції до партіонного і до по-
токового типу виробництва. 

Методи організації виробництва 

У залежності від того, як деталі рухаються у виробництві, розрізняють на-
ступні методи організації виробництва: одиничні, партіонні і потокові. 

ОДИНИЧНІ методи організації виробництва притаманні підприємствам з 
одиничним і дрібносерійним типом виробництва з великою тривалістю технологі-
чного циклу. 

ПАРТІОННІ методи організації виробництва характерні для підприємств із 
серійним типом виробництва, коли виготовлення продукції здійснюється серіями, а 
запуск деталей у виробництво  партіями, за календарними графіками. 

Партія виробів (деталей)  кількість виробів (деталей) одного наймену-
вання і типорозміру, що запускається у виробництво протягом визначеного промі-
жку часу при тому самому часі на налагодження, настроювання й обслуговування 
устаткування. 

ПОТОКОВІ методи організації виробництва застосовуються для підпри-
ємств багатосерійного і масового типів виробництва. Для потокового виробництва 
характерне утілення всіх основних принципів організації виробництва: спеціаліза-
ції, ритмічності, пропорційності і т.д. 

 
 
2.2 Організація виробничого процесу в часі 

Виробничий цикл  інтервал часу від початку до кінця виробничого проце-
су. 

Виробничий цикл характеризується тривалістю і структурою. 
Тривалість виробничого циклу Тц - календарний проміжок часу між поча-

тком і закінченням виробничого процесу виготовлення одного виробу чи партії ви-
робів. 

Розрізняють виробничі цикли:  
- виготовлення виробу; 
- складальних одиниць; 
- окремих деталей; 
- партії деталей. 
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Виробнича партія - це кількість деталей (виробів) одного найменування і 
типорозміру, що запускаються у виготовлення протягом визначеного інтервалу ча-
су при тому самому підготовчо-заключному часі Тпз на операцію. 

Структура виробничого циклу Тц складається з двох елементів - часу 
виробництва і перерв у роботі.  

У загальному виді структура виробничого циклу представлена у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Виробничий цикл 
 
РОБОЧИЙ ПЕРІОД ПЕРЕРВИ 

Тривалість технологічних операцій Партіонності 
Тривалість підготовчо-заключних опе-
рацій 

У робочий час 
Міжопераційного 
і міжцехового 
очікування 

 Тривалість підготовчо-заключних опе-
рацій 

У неробочий час 
Вихідні та свят-
кові дні 

Тривалість допоміжних операцій: 
транспортних, контрольних 
Тривалість природних операцій 

 Перерви між 
робочими змі-
нами, на обід 

 
Операційний цикл:    

Топ = Тшт  n + Тп.з  , 
де n  число деталей у партії. 

 
Виробничий цикл:    

Тц = Топ + Тпер. 
 

РОБОЧИЙ ЧАС – це час, у плині якого здійснюється прямий чи непрямий 
вплив працівника і машини на виріб.  

У нього входить:   
– час на переналагодження устаткування; 
– проведення технологічних операцій; 
– транспортних, контрольно-обслуговуючих операцій. 
 
Сума часу на технологічну операцію і підготовчо-заключний час називаєть-

ся ОПЕРАЦІЙНИМ ЦИКЛОМ: 
Топ = tтих + tп-з. 

 Перерви поділяються на 2 групи: 
1) перерви, зв'язані з режимом підприємства (неробочі дні і зміни, міжзмін-

ні й обідні перерви, внутрішньозмінні регламентовані перерви часу для відпочинку 
робітників); 

2) перерви з організаційно-технічних причин (чекання звільнення робочого 
місця, чекання постачань заготівель, що комплектують для збірки, нерівність рит-
мів на суміжних операціях і т.п.). 

Перерви можуть бути нормативними і наднормативними. 
Нормативні - перерви партіонності, чекання і комплектування. 
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Наднормативні - порушення і відхилення від організації процесу, технології 
виготовлення, обслуговування. 

Перерви партіонності виникають через те, що кожна партія на визначено-
му робочому місці може бути оброблена тільки тоді, коли буде довершена обробка 
попередньої партії деталей. Кожна деталь з партії на кожному робочому місці про-
лежує двічі: до початку обробки і після закінчення, очікуючи закінчення обробки 
всієї партії деталей. Одні деталі більше пролежують до обробки, інші - після, але в 
сумі час пролежування у всіх деталей однаково, крім першої деталі (не пролежує 
до початку обробки) і останньої (не пролежує після закінчення обробки). 

Час пролежування при обробці партії деталей: 
t прол.= t шт-к1  ( n  1), 

де tшт-к1 - штучно- калькуляційний час на обробку однієї деталі, 
n - кількість деталей у партії, шт. 
Перерви чекання - результат нерівності тривалості операцій на суміжних 

робочих місцях, коли час обробки на наступному робочому місці менше, ніж на 
попередньому (наприклад, обробка вала : перша операція -фрезерно-центрувальна, 
друга - токарська). 

Перерви комплектування - деталі чи вузли, що входять в один комплект 
(агрегат, виріб), мають різний час обробки і надходять на зборку в різний час. 

У виробничому циклі Тц перерви нерідко складають до 70% загальної три-
валості, тому важливо ліквідувати втрати робочого часу, удосконалюючи як сам 
процес виробництва, так і його організацію. 

Фактори, що визначають тривалість циклу 

1 Конструктивно-технологічні: 
- досконалість конструкції продукції, ступінь її технологічності, уніфікації і 

стандартизації, 
- досконалість технології, її прогресивність, трудомісткість, ступінь синхро-

нізації операцій, 
- наявність механізації, автоматизації виробництва. 
2 Організаційні: 
- ступінь ущільненості режиму роботи цехів і підприємства, 
- наявність наскрізних бригад, 
- заміна природних процесів на технологічні операції, 
- простої устаткування і трудова дисципліна, 
- раціональне планування робочих місць, 
- організація цехового і міжцехового транспортування, 
- організація налагодження і ремонту устаткування, 
- ступінь паралельності робіт і процесів. 
3 Економічні: 
- обсяг випуску продукції, 
- фондовіддача, 
- норматив обороту оборотних коштів, оборотність основних засобів. 
Однак тривалість циклу виготовлення виробу не є сумою циклів деталей, 

що входять у нього, тому що багато які з деталей обробляються паралельно. Далі 
ми розглянемо методи організації виробництва за видами руху деталей. 
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Таблиця 2 - Порівняльна техніко-економічна характеристика  
типів виробництв 
 

Фактори Одиничнийй тип Серійний тип Масовий 
Номенклатура Необмежана Обмежаними серіями Невелика 
Повторність Нерегулярна Періодична Постійна 
Принцип органі-
заціі цехів Технологічний Предметно-

технол. Предметний 

Обладнання Універсальне Спеціальне, спеціалі-
зоване 

Агрегати, авто-
мати 

Розташування 
обладнання За типом За групами За потоком 

Розробка ТВ Збільшені маршрутні кар-
ти Технологія Операційна 

Інструмент Універсальний Універсальний Спеціальний 
Закріплення 
операцій Не закріплені Закріплені Тільки 1 опера-

ція 
Кваліфікація 
робочих Висока (універсальна) Середня Невисока 

Взаємозамінність Пригонка Неповна Повна 
Собівартість Висока Середня Низька 

 

У залежності від ступеня одночасності виконання суміжних операцій існу-
ють 3 види руху деталей по операціях, що входять у даний процес: послідовне, па-
ралельно - послідовне, рівнобіжне. 

Види руху предметів праці 

Порядок руху предметів праці деталей - є одним з важливих факторів, що 
визначають тривалість виробничого циклу. 

У залежності від одночасності виконання суміжних операцій існують три 
види руху деталей по операціях, що входить у даний процес: послідовний, рівнобі-
жно-послідовний і рівнобіжний. 

Послідовний вид руху характеризується тим, що при виготовленні деякої 
партії деталей (складальних одиниць) у багатоопераційному технологічному про-
цесі кожна наступна операція починається тільки після виконання попередньої 
операції над всією оброблюваною партією. 

На мал.1 приведений графік послідовного руху партії деталей з 3-х штук 
при технологічному процесі з п'яти операцій (для спрощення міжопераційні пере-
рви не передбачені). Загальна календарна тривалість процесу Тпосл визначається в 
цих умовах як сумарна тривалість виконання всіх операцій: 

  

∑=
m

1
iiпосл

CtnТ , 

  

де  ti - норми часу по окремих операціях;  
n  -  число деталей у партії; 
m  -  число операцій у технологічному процесі. 
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Ci  -  число одиниць устаткування, одночасно зайнятого на i-й операції. 
Наприклад, календарний час виготовлення партії з трьох деталей (n =3 шт.) 

при трудомісткості по окремих операціях t1 = 20 хв, t2 = 10 хв, t3 = 40 хв, t4=10 хв, t5 

= 20 хв. складе: 
Тпосл = 3 (20+10+40+10+20) = 300 хв. 
Послідовний вид руху відрізняється відносно простою організацією. Він пе-

реважає у виробництвах, де обробляється партіями невелика кількість одноймен-
них деталей, при частій зміні номенклатури. 

Кожна деталь перед виконанням наступної операції затримується (проле-
жує) у чеканні обробки всієї партії на даній операції. У зв'язку з цим збільшується і 
загальна календарна тривалість проходження партії деталей по всіх операціях.  

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Послідовний вид руху предметів праці в часі 
 

 
Для зменшення і ліквідації таких затримок і відповідного скорочення трива-

лості виробничого циклу застосовуються інші види руху предметів праці в процесі 
виробництва. 

Більш оптимальним у порівнянні з розглянутим є рівнобіжно-послідовний 
вид руху. 

Рівнобіжно-послідовний рух - такий порядок передачі предметів праці в ба-
гатоопераційному виробничому процесі, при якому виконання наступної операції 
починається до закінчення обробки всієї партії на попередній операції. 

Це скорочує час пролежування деталей між операціями і забезпечує безу-
пинне завантаження робочих місць. 

При цьому виді руху суміжні операції перекриваються в часі в зв'язку з тим, 
що вони виконуються протягом деякого часу рівнобіжно. (див. рис. 2). 

 
 

 
 
 

 

Tц 
ц, хв 

60 90 210 240 300 

ТОП1=20⋅3=60

ТОП 2=10⋅3=30 
 

ТОП 3=40⋅3=120 

ТОП 4=10⋅3=30 
 

ТОП 5=20⋅3=60
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