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Тема:  Поняття виробничого циклу, його структура. Поняття якості продукції, 

необхідність та значення її підвищення. 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям виробничого циклу та його 

структурою; вивчити поняття якості продукції; необхідність та значення її підвищення.  

 

 

Виробничий процес у часі характеризується структурою і тривалістю 

виробничого циклу. 

 

Тривалість виробничого циклу (Тц) визначається в одиницях календарного часу 

(години, дні, місяці).  
Виробничий цикл складається із часу обробки (Тоб) як сукупності часу 

виконання виробничих операцій (технологічних, контрольних, транспортних, вантажно-
розвантажувальних, складських, природних тощо) та часу пролежування (Тпр) як 
сукупності часу на перерви для створення запасів, на перерви, обумовлені 
нерівномірністю виробництва, а також міжзмінних та інших перерв.  

Кожен виріб у виробничому процесі може перебувати лише у двох станах 

 обробки або пролежування, а тривалість виробничого циклу можна знайти: 
Тц = Тоб + Тпр. 

 
Загалом структуру виробничого циклу можна представити: 

 

 

Скорочення тривалості виробничого циклу має велике економічне значення, 

оскільки впливає на зменшення потреби в оборотних коштах внаслідок прискорення їх 

оборотності, темпи випуску продукції, використання виробничих площ, устаткування 

та інших основних фондів, підвищення продуктивності праці, зменшення 

трудомісткості виробів, зниження витрат.  
Оскільки виробничий цикл складається з двох видів часу, то можна визначити 

два основні напрями скорочення тривалості виробничого циклу: часу обробки і часу 

пролежування. 
Скорочення Тоб досягається за рахунок технічних (для основних операцій)  

частково організаційних (для допоміжних операцій) заходів. До технічних заходів 

належить використання різних пристроїв для зменшення витрати часу на обробку; до 
організаційних - заходи, які сприяють зміні організації виробничого процесу і робочого 

місця. 
Скорочення Тпр досягається зміною виду руху предметів праці у виробництві. 



 

 

Технологічні операції можуть мати різну тривалість, їх необхідно поєднати між 

собою для забезпечення єдності виробничого процесу. Залежно від способу такого 

поєднання, розрізняють такі види руху предметів праці:  
 Послідовний вид руху предметів праці використовується у непотоковому виробництві 
при обробці невеликих партій продукції.  
 Паралельний вид руху характеризується тим, що такт виробничого процесу 
визначається тривалістю головної операції, а решта операцій виконуються з перервами, 

«підлаштовуючись» під тривалість головної операції. Це спричиняє виникнення простоїв 
машин та робітників, яке може бути усунуте синхронізацією операцій шляхом збільшення 

робочих місць на більш тривалих операціях.  
 Паралельно-послідовний   (змішаний)   вид   руху   предметів   праці характеризується 

тим, що обробка виробів на кожній наступній операції починається раніше, ніж 

закінчується обробка всієї партії на попередній операції. Тому має місце деякий час для 

накопичення невеликої  партії  виробів  після  виконання  першої  операції  для усунення 

перерв між обробкою окремих виробів партії на другій операції. Цей час очікування 

виконання другої операції над першим виробом називається часом зміщення початку 

операції (S). 
 

 

 В умовах кількісного насичення ринку і засобами праці, і предметами споживання, і 

різноманітними послугами особливо важливими для виробничих підприємств є питання 

підвищення якості продукції. 

 

 



Якість продукції пов’язана із споживною вартістю товару, але ці поняття не 

тотожні. 

 

 

Наприклад, комп’ютерна техніка задовольняє одну із потреб споживача у 

швидкому одержанні та обробці різноманітної інформації, але якість цієї техніки 

характеризується низкою показників (надійність, довговічність, швидкодія та ін.), які 
можуть бути оцінені лише в процесі використання техніки. 

Слід розрізняти поняття якості продукції та поняття її технічного рівня. Поняття 

технічного рівня за змістом вужче від поняття якості, оскільки охоплює сукупність лише 

техніко-експлуатаційних характеристик продукції. Показники технічного рівня є 

важливими та оцінюються при проектуванні нових засобів праці (машин, приладів, 

транспортних засобів та ін.).  
Необхідність поліпшення якості продукції в сучасних умовах диктується 

такими обставинами: потребами науково-технічного прогресу; сучасні технології 
породжують критичні режими роботи (високі швидкості, тиск, температури, умови 

вакууму тощо), а це викликає необхідність підвищення якісних характеристик сировини, 
матеріалів, приладів, обладнання, пошуку і використання нових джерел енергії; 

 зміною споживчих запитів населення; при кількісному насиченні ринку різноманітними 

товарами зростають вимоги споживачів до їх якісних характеристик, виникають цілком 

нові потреби споживачів, а це обумовлює розширення номенклатури і асортименту 

товарів, появу продукції з новими якісними параметрами;
 нестачею або обмеженістю природних ресурсів; при сучасних масштабах виробництва 

підвищення корисної дії, довговічності машин і обладнання, ріст коефіцієнта 

використання сировини є рівноцінним збереженню значної кількості матеріальних і 
природних ресурсів, економії суспільної праці; наприклад, в Україні останнім часом 

загострилась проблема забезпечення енергоносіями, це викликало необхідність пошуку 
альтернативних шляхів енергозабезпечення, розробки енергозберігаючих технологій 

тощо, тобто необхідність пошуку сировини, обладнання з новими якісними 
характеристиками;

 розвитком зовнішньої торгівлі; вихід на зовнішні ринки диктує необхідність 
виготовлення продукції, яка б відповідала міжнародним стандартам якості та безпеки, 

тому підвищення якості продукції вітчизняних виробників є незаперечною вимогою в 
контексті зовнішньоекономічних торгівельних відносин.

 Значення підвищення якості продукції полягає в тому, що недостатній рівень якості 

має негативні економічні, соціальні та екологічні наслідки.   
 Економічні наслідки обумовлені втратами матеріальних, трудових ресурсів, затрачених 

на виготовлення, транспортування і зберігання неякісної продукції. Продукція низької 

якості, наприклад, побутова техніка, вимагає додаткових витрат на ремонт. «Страждає» 

від виробництва низькоякісної продукції й виробнича інфраструктура, оскільки даремно 

витрачаються значні кошти на утримання складських приміщень, знищуються дороги при 

перевезеннях, залучаються значні ресурси на просування такої продукції на ринок тощо.   
 Соціальні наслідки пов’язані із падінням престижу вітчизняних товарів, зменшенням 
прибутковості підприємств і, як наслідок, неможливістю вирішення ряду соціальних 

питань своїх працівників, зниженням темпів зростання добробуту населення та ін.   
 Екологічні наслідки полягають у виникненні додаткових витрат на очищення водойм і 

повітряного басейну, земельних ресурсів, на оздоровлення населення через складну 

екологічну ситуацію; втраті продуктивності сільськогосподарського виробництва і т.д. 

 

 



 

 Домашнє завдання: 

 

 1) Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

 2) З яких елементів складається виробничий цикл? 

 3) Чи є тотожними поняття «якість продукції» і «споживна вартість 

продукції»? Поясніть. 

 

 

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

