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1 Мета опанування дисципліни: формування теоретичних знань та практичних навичок з оцінки 

та ефективного управління виробничими процесами підприємств як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. 

 

2 Завдання: 

теоретична і практична підготовці здобувачів ВО щодо особливостей виробничого кооперування, 

організації та ефективних управління виробничим процесом суб’єктів господарювання як 

національної, так різної країнової приналежності у просторі та часі;  

формування вмінь та навичок: аналізу форм, видів виробничого кооперування на  національному та 

міжнародному рівні; побудови раціональної виробничої структури підприємства; аналізу та 

планування виробничих процесів підприємства у просторі та часі; володіти навичками 

оперативного та стратегічного управління виробничими процесами; обґрунтовування 

управлінських рішень щодо ефективної організації виробництва, умов і факторів побудови 

виробничих процесів у часі і просторі. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

 знання: 

сутністю, передумов та принципів виробничого кооперування:  національний та міжнародний 

виміри; 

різновидів, форм та особливих умов виробничого кооперування; 

законодавчої та нормативної бази, що регулює виробниче кооперування на національному та 

міжнародному рівні; 

сутністю та методологічних основ організації виробництва;  

сутністю виробничої структури підприємства та факторів, що її визначають;  

сутністю та типами виробничих систем; 

інструментарію щодо визначення типів виробничих систем;  

сутністю, класифікації та принципів організації виробничих процесів; 

методами організації та планування виробничих процесів у просторі;  

методики розрахунку основних параметрів потокового та  непотокового виробництва; 

особливостями організації виробничих процесів у часі; 

сутністю та структурою виробничого циклу виготовлення продукції; 

методики розрахунку тривалості виробничого циклу виготовлення продукції; 

 уміння/навички: 

розрізняти види та форми виробничого кооперування; 

аналізувати виробничу структуру підприємства; 

здійснювати раціональну організацію виробничих процесів; 

обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективної організації  виробничих процесів 

підприємства; 

здійснювати планування виробничих процесів підприємства у просторі та часі; 

здійснювати вибір оптимальної виробничої структури підприємства; 

обґрунтовувати вибір методу організації виробничих процесів підприємства; 

вміти розраховувати основні параметри потокового та непотокового виробництва; 

розраховувати та аналізувати тривалість виробничого циклу виготовлення продукції; 

розробляти заходи щодо скорочення тривалості виробничого циклу виготовлення продукції; 

володіти навичками оперативного та стратегічного управління виробничими процесами. 



. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості виробничого кооперування: національний та 

міжнародний вимір 

Тема 1. Передумови, сутність та принципи виробничого кооперування: національний та 

міжнародний виміри 

Тема 2. Варіативність видів, форм та особливих умов виробничого кооперування: 

національний та міжнародний вимір 

 

Змістовий модуль 2. Система управління виробничими процесами: національний та 

міжнародний вимір 

Тема 3. Сутність та методологічні основи організації виробництва 

Тема 4. Виробничі системи 

Тема 5. Виробничий процес 

Тема 6. Виробнича структура підприємства 

Тема 7. Методи організації та планування виробничих процесів у часі 

Тема 8. Методи організації та планування виробничих процесів у просторі 
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