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Тема: Поняття про виробничий процес. Основні принципи організації виробничого 

процесу. Поняття про виробничий цикл. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям виробничого процесу;вивчити та 

навчитися розрізняти основні принципи організації виробничого процесу; вивчити поняття 

«виробничий цикл».  

 

Виробничий процес – це взаємопов’язані дії людей, засобів праці та природи, що 

потрібні для виготовлення продукції. 

Основні елементи виробничого процесу – процес праці як свідома діяльність людини, 

предмети та засоби праці. Це можна зобразити такою схемою: 

 

 
 

Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес – сукупність дій, 

що веде до зміни стану предмета праці. А основною структурною одиницею - операція, 

тобто закінчена частина виробничого процесу, яка виконується на заданому робочому 

місці, над одним і тим же предметом праці без переналагодження устаткування. З усіх 

операцій виділяють технологічні, які в своїй сукупності і утворюють технологічний процес. 

Виробничі процеси класифікуються за такими ознаками: 

1) призначення; 

2) перебіг у часі; 

3) ступінь автоматизації. 

1. За призначенням виробничі процеси поділяються на: основні, допоміжні та 

обслуговуючі. 

Основний процес – це процес безпосереднього виготовлення основної продукції 

підприємства, яка визначає його виробничий профіль і спеціалізацію. Основний процес має 

декілька стадій: 

 Допоміжний процес – процес виготовлення продукції, яка використовується на 

самому підприємстві для забезпечення нормального протікання основних процесів. 

Допоміжний процес відбувається у ремонтному господарстві, інструментальному, 

енергетичному тощо. 

 Обслуговуючий процес – це процес, який забезпечує нормальні умови здійснення 

основних і допоміжних процесів (наприклад, складські, транспортні процеси). 

2. За перебігом у часі розрізняють дискретні (перервні) та безперервні процеси. 

 Дискретний – циклічний процес, який пов’язаний з виготовленням виробів певної 

форми, що обчислюється в штуках (машини, одяг тощо) 

 Безперервний – це процес, властивий для виробництва продукції, яка не має 

закінченого об’єму і форми(сипучі, рідкі, газоподібні речовини) 

 



3. За ступенем автоматизації: 

- ручні – здійснюються безпосередньо робітником, його зусилля є джерелом енергії; 

- механізовані – виконання робітником виробничих процесів за допомогою машин; 

- автоматизовані – виконуються машинами під наглядом робітника. 

- автоматизований процес – процес повністю виконується машинами без участі робітника за 

попередньо розробленою програмою. 

Принципи організації виробничого процесу 

Виробничий процес будується на наступних принципах: 

- принцип спеціалізації – врахування різноманітності елементів виробничого процесу, 

передусім зменшення номенклатури продукції, що виготовляється на кожній дільниці 

підприємства, а також різновидів виробничих операцій, що виконуються на робочому місці. 

- принцип пропорційності. Основна вимога цього принципу така, щоб в усіх частинах 

виробничого процесу була узгоджена пропускна спроможність (однакова здатність 

виконання робіт і випуску продукції). 

- принцип паралельності – одночасне виконання окремих операцій і процесів. Дотримання 

цього принципу особливо важливе при виготовленні складних виробів, які складаються з 

багатьох деталей, вузлів, агрегатів, послідовне виробництво яких зайняло б багато часу. 

- принцип прямоточності – це значить, що предмети праці в процесі обробки повинні 

пройти по всіх стадіях і операціях виробничого процесу за найкоротшим маршрутом. 

Для дотримання цього принципу бажано цехи, дільниці, робочі місця розташовувати за 

ходом технологічного процесу, а допоміжні та обслуговуючі виробництва мають бути 

розміщені ближче до тих підрозділів, які вони обслуговують. Все це бажано планувати і 

передбачати ще в процесі планування будівництва підприємства, або в процесі 

реконструкції. 

- принцип безперервності – потребує мінімізації або повної ліквідації перерв між 

суміжними технологічними операціями. 

- принцип ритмічності – робота всіх підрозділів підприємства і випуск продукції повинні 

здійснюватися за певним ритмом, повторюватися. За дотриманням принципу ритмічності за 

рівні проміжки часу виготовляється однакова кількість продукції, забезпечується 

рівномірне завантаження робочих місць. 

- принцип автоматичності – процес планомірної заміни праці людини на працю машин, 

автоматів. Дуже актуальним це є для виробництв із шкідливими умовами праці. 

- принцип гнучкості – за даним принципом виробничий процес має оперативно 

пристосовуватися до змін організаційно-технічних умов, які пов’язані з переходом на 

виготовлення іншої продукції або її модифікації. Гнучкість виробництва дозволяє в 

найкоротші терміни освоювати нові види продукції з якомога меншими витратами. 

- принцип гомеостатичності потребує, виробнича система була в змозі виконувати свої 

функції в межах допустимих відхилень. Для цього створюються механізми 

саморегулювання і стабілізації. До стабілізаційних заходів належать: створення системи 

оперативного планування і регулювання виробництва, планово-попереджального ремонту 

устаткування, резервних запасів. 

Всі ці принципи тісно пов’язані між собою, доповнюють один одного. Тому, при 

проектуванні виробничого процесу необхідно врахувати дію всіх цих принципів. Але поряд 

з цим, має в першу чергу вироблятись оптимальне рішення за критерієм економічної 

ефективності. 

 

Виробничий цикл – це інтервал часу від початку до закінчення процесу 

виготовлення продукції (тобто час, протягом якого предмети праці, що запущені у 

виробництво, стануть готовою продукцією). 

Виробничий цикл обчислюється як для одного виробу, так і для певної кількості виробів, 

які виготовляються одночасно. 

Виробничий цикл є одним з найважливіших нормативові організації виробничого процесу. 

Структура виробничого процесу 

Час виробництва – включає в себе: 

 тривалість технологічних операцій; 



 тривалість природних процесів; 

 тривалість допоміжних операцій. 

В свою чергу допоміжні операції включають в себе: підготовчо-заключні, транспортні, 

контрольні, складські. 

Час перерв: 
 перерви в робочий час; 

 перерви в неробочий час (вихідні та святкові дні, перерви між змінами, перерви на обід) 

Крім структури, кожний виробничий цикл характеризується певною тривалістю. 

Тривалість виробничого циклу – це час перебування предмету праці в процесі обробки з 

моменту запуску у виробництво до моменту виходу готової продукції. 

Тривалість виробничого циклу визначається в календарних одиницях часу, тобто в місяцях, 

днях, годинах, хвилинах. 

Тривалість виробничого циклу в загальному вигляді можна виразити за формулою: 

 
Тр – час виконання технологічної операції (робочий період); 

Тдоп – час виконання допоміжних операцій; 

Тобсл – час обслуговування; 

Тn – тривалість перерв. 

Крім загальної тривалості виробничого циклу можна розглянути і тривалість виробничого 

циклу однієї деталі, партії деталей. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

 Законспектувати та вивчити матеріал з теми. 

 Дати відповіді на наступні питання: 

1. Для чого використовують принцип спеціалізації виробничого процесу? 

2. Чому на підприємстві важливо визначати тривалість виробничого циклу? 

 

 

Виконані завдання, конспекти та виконані контрольні роботи надсилати на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net  (вказуйте у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної 

дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

