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Тема: Організація  основних виробничих процесів 

Мета: охарактеризувати організацію  основних виробничих процесів; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід уроку: 
       Основу діяльності кожного підприємства становлять виробничі процеси, що виконуються у відповідних 

підрозділах. Виробничий процес – це сукупність трудових і природних процесів, спрямованих на 

виробництво товару заданої якості, кількості, асортименту та в задані терміни. Виробнича структура 

підприємства складається з підрозділів, де виконуються виробничі процеси створення продукції. 

   Розрізняють загальну, виробничу та організаційну структури. 

   Загальна структура підприємства утворює сукупність усіх виробничих, невиробничих та управлінських 

підрозділів. 

   Виробнича структура виробничого об’єднання – це склад підприємств, наукових закладів, 

конструкторських та технологічних організацій, що утворюють його. Виробнича структура підприємства – 

це склад цехів, виробничих дільниць, служб. Виробнича структура цеху – це склад дільниць, форми зв’язку 

між ними. 

     Виробнича структура будь-якого підприємства наочно відображається в його генеральному плані, де 

визначається розташування будівель, споруд, інших об’єктів на місцевості, підходів і під’їздів, рельєфу, рози 

вітрів. Генеральний план дає тільки наочне уявлення про підприємство, а конкретну його виробничу 

структуру становлять підрозділи та зв’язки між ними. 

  Існує декілька принципів класифікації виробничих структур. 

1. Залежно від підрозділу, на основі якого будується структура, розрізняють: цехову, безцехову, корпусну. 

За цеховою виробничою структурою основним виробничим підрозділом є цех, тобто адміністративно 

відокремлена частина підприємства, в якій виконується певний комплекс робіт згідно спеціалізації 

підприємства. 

    Цехи можуть бути: 

 основні, в яких виконуються технологічні процеси з виготовлення продукції, що визначає профіль 

і спеціалізацію підприємства; 

  допоміжні, в яких виробляється продукція, що споживається самим підприємством; 

  побічні – займаються переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва; 

  обслуговуючі – виконують роботи, які забезпечують необхідні умови для нормального перебігу 

основних і допоміжних виробничих процесів. 

    У структурі деяких підприємств існують експериментальні (дослідні) цехи, які займаються підготовкою та 

випробуванням нових виробів, розробкою нових технологій, проведенням різноманітних експериментальних 

робіт. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як ви розумієте поняття «виробничий процес»? 

2. Що таке виробнича структура? 

2.  Як класифікують виробничу структуру? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: Апопій В. В., Олексин І. І., Шутовська Н. О, Футало Т. В. 

Організація і технологія надання послуг. - К.: Академія, 2016; Моргулець О. Б. Менеджмент 

у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017; Сахно Є. Ю. Менеджмент 

сервісу: теорія та практика.ЦУЛ.2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200, 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com


але не пізніше 20:00 


