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Тема:  Організаційні типи виробництва, їх характеристика. Поняття і класифікація 

методів організації виробничого процесу. 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з організаційними типами виробництва, їх 

характеристикою; вивчити поняття і класифікувати методи організації виробничого 

процесу.  

 

 На кожному підприємстві виробничий процес організований певним способом. Кожне 

підприємство має свою номенклатуру продукції, виробничу структуру, особливості 

організації виробництва, праці, технології, склад обладнання, кадрів, характер 

завантаження робочих місць і т.д. Усі ці характеристики визначають тип його 

виробництва. 

  

  
 

Окрім цього тип виробництва передбачає специфічні методи підготовки виробництва, 

планування, контролю, управління тощо. 

За сукупністю усіх зазначених ознак розрізняють такі типи виробництва:  
 Одиничне виробництво. Характеризується мінливістю технологічних процесів у 

зв’язку із частою зміною номенклатури продукції. Наприклад, виробництво 

нестандартного обладнання, пошиття індивідуальних моделей одягу та ін.  
Специфічними рисами одиничного типу виробництва є:  

- широка номенклатура продукції;  
- виробництво виробів в одиничних екземплярах або дуже малими партіями (до 

кількох десятків на місяць);  
- технологічна спеціалізація робочих місць, ділянок, цехів;  

- використання універсального устаткування, оснащення;  
-  групування робочих місць за принципом однотипних операцій; 

- відсутність закріплення за окремими працівниками певних технологічних 

операцій;  
- наявність висококваліфікованих робітників-універсалів;  

- відсутність детальної розробки технологічного процесу;  

- великий обсяг ручних операцій;  

- досить тривалий виробничий цикл;  
-  висока собівартість одиниці продукції та ін. 

 Серійне виробництво. Характеризується значно вужчою номенклатурою продукції, 

ніж при одиничному типі виробництва. Робочий процес є сталим при виробництві однієї 
серії (партії) продукції. Структура цього процесу змінюється при переході до виробництва 

іншої партії продукції. Наприклад, виробництво консервної продукції, трикотажних 
виробів, взуття, приладів тощо.  

Для серійного типу виробництва характерні: 

o виготовлення продукції партіями, які періодично повторюються;  

o обмежена номенклатура продукції;  
o використання універсального та спеціального устаткування; 
o групування робочих місць за технологічним і предметним принципами;  
o спеціалізація робочих місць за виконанням декількох закріплених операцій; 



o середня кваліфікація робітників;  
o детальна розробка технологічних процесів; 
o досить великі затрати на технологічну підготовку виробництва;  
o незначний обсяг ручних операцій;  
o відносно нетривалий виробничий цикл і т.д. 
Залежно від того, скільки часу випускається одна серія продукції та яким є її розмір, 

розрізняють дрібносерійне, середньосерійне і крупносерійне виробництва.  
 Масове виробництво. Характеризується сталістю виробничого процесу, повторенням 

одних і тих самих операцій на кожному робочому місці при виготовленні того самого 

виду виробу. Наприклад, виробництво хлібобулочної продукції, молочної продукції, 
автомобілів, телевізорів та ін.  

Специфічними рисами масового типу виробництва є: 

 обмежена номенклатура продукції; 

 виготовлення продукції у великій кількості;  
 використання спеціального устаткування; 

 розміщення робочих місць за ходом технологічного процесу та їх 

спеціалізації на виконанні однієї операції;  
 невисока кваліфікація робітників; 

 детальна розробка технологічного процесу; 

 можливість механізації і автоматизації виробничих процесів; 

 мінімальна тривалість виробничого циклу; 

 підготовка виробництва вимагає більших затрат, ніж у серійному чи 

одиничному виробництвах;  
 нижча в порівнянні з іншими типами виробництва собівартість одиниці 

продукції. 

  

  
 

 Кожному із охарактеризованих типів виробництва відповідає свій метод його 

організації. 

  

  
 

 Методи організації виробничого процесу поділяються на непотокові і потокові. Крім 

цих двох методів, інколи окремо виділяють автоматичне виробництво, хоча його можна 

розглядати як різновид потокового. 

 Непотоковий метод застосовується переважно в одиничному і серійному 
виробництвах, потоковий - у крупносерійному і масовому.   
 Усі згадані методи можна класифікувати: 

  

  
 



 Домашнє завдання: 

 

 1) Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

