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Підвищення ефективності 

виробництва, особливо шляхом 
удосконалення його організації, є одним 
із актуальних завдань на сучасному етапі 
господарювання в Україні. Мова йде про 
раціональне і всебічне використання 
організаційних резервів підприємств, 
максимальне використання їх 
організаційного потенціалу з метою 
збільшення випуску продукції в умовах 
дефіциту на інвестиції. Разом з тим 
удосконалення організації виробництва 
було і надалі залишається одним із 
важливих факторів підвищення 
ефективності. Тому дуже актуальним є 
видання підручника для студентів вищих 
навчальних закладів освіти з організації 
виробництва1. 

Слід зазначити, що у 
рецензованому підручнику, який уперше 
виданий в Україні, автори роблять 
правильний наголос на тому, що 
організацію виробництва повинні 
досконало вивчати не тільки майбутні 
економісти і менеджери, а й інженери 
різних спеціальностей і спеціалізацій. 

Рецензований підручник має строгу 
і логічну структурну побудову, яка 
охоплює ґрунтовне висвітлення всіх 
аспектів сучасної організації 
виробництва. Він складається з чотирьох 
частин . 

У першій частині "Теоретичні 
основи організації виробництва" автори 
зосередили свою увагу на висвітленні 
найважливіших концептуальних питань 
організації виробництва, серед яких 
системна концепція організації 
виробництва, формування і принципи 
функціонування виробничого процесу в 
просторі і часі, типи і методи організації  
 

виробництва та теоретичні засади 
організації виробництва в умовах 
гнучких виробничих систем. 

У другій частині "Організація 
комплексної технічної підготовки 
виробництва" автори справедливо 
зосередили свою увагу на питаннях 
удосконалення організації технічної 
підготовки виробництва як важливої 
передумови прискорення інноваційних 
процесів на підприємствах, їх переходу 
на інноваційний шлях розвитку. 
Характеристика особливостей 
викладеного тут матеріалу полягає в 
тому, що всі питання технічної 
підготовки виробництва розглядаються 
через призму їх економічності. У зв'язку 
з цим авторами подано системні методи 
оцінки економічної ефективності 
технічних розробок, показано 
необхідність і послідовність їх 
застосування в практичній діяльності 
підприємств. В основу цих методів 
покладено систему показників, що дає 
змогу проводити економічну оцінку 
проектних та технічних розробок і на 
основі проведених розрахунків приймати 
обґрунтовані рішення про ефективність 
їх використання безпосередньо у 
виробничих умовах. 

Завершується ця частина 
висвітленням питань організаційно - 
планової підготовки виробництва. 
Необхідно підкреслити, що поданий тут 
матеріал дає достатню уяву про 
організаційне проектування, яке набуває 
прискореного розвитку, а також про 
особливості організації планування 
технічної підготовки, систему норм і 
нормативів в її організації, про методи 
організації переходу на випуск нових 
виробів та систему управління 
виконанням робіт, пов'язаних з 
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технічною підготовкою виробництва. 
Частина третя "Організація і нормування 
праці та контролю якості продукції" 
присвячена висвітленню  
питань організації та нормування праці і 
контролю якості продукції. Тут автори 
основну увагу зосередили на висвітленні 
сучасних методологічних засад 
організації праці, класифікації трудових 
процесів, організації робочих місць та 
організації праці трудових колективів. 
Значна за обсягом частина матеріалу 
присвячена питанням організації 
нормування праці, зокрема формуванню 
норм і нормативів та їх ролі в організації 
нормування праці робітників і управ-
лінського персоналу. 

Ґрунтовно і достатньо за обсягом 
автори висвітлюють питання організації 
технічного контролю якості продукції. 
Особливу увагу вони приділяють 
вирішенню важливих організаційних 
задач, які стоять перед промисловими 
підприємствами, по підвищенню якості 
виготовлюваної ними продукції та її 
конкурентоспроможності. 

У четвертій частині "Організація 
діяльності підрозділів основного 
виробництва та виробничої 
інфраструктури" системно і всебічно 
висвітлюються сучасні актуальні задачі 
організації підрозділів основного 
виробництва та виробничої 
інфраструктури. Слід підкреслити, що у 
невеликому за обсягом розділі 
"Організація виробництва в основних 
підрозділах підприємства" подано ма-
теріал, який дає повну уяву про 
організацію виробництва усіх основних 
цехів промислового підприємства. Це 
свідчить про те, що автори 
дотримуються чіткої послідовності у 
викладі матеріалу. Зазначимо, що 
особливу увагу відведено важливим 
питанням організації виробництва у 
заготівельних, обробних і складальних 
цехах підприємств з дискретним 
характером виробництва. 

У завершальному розділі цієї 

частини підручника змістовно і в 
достатньому обсязі через призму 
ринкових відносин висвітлено питання 
сучасної організації виробничої 
інфраструктури. Тут знайшли 
відображення особливості організації 
інструментального господарства 
підприємств, підрозділів, зайнятих 
технічним обслуговуванням і ремонтом 
устаткування, організації енергетичного, 
транспортного та складського 
господарства на засадах логістики. 

До позитивних сторін 
рецензованого підручника слід віднести і 
те, що поданий у ньому матеріал 
повністю відповідає структурі 
"Освітньо-професійної програми" (ОПП) 
стандарту Міністерства освіти і науки 
України. 

Крім цього, викладений у кожному 
розділі матеріал широко ілюструється 
схемами, рисунками, діаграмами. Для 
економічної оцінки заходів з організації 
виробництва подано відповідні методи і 
система показників, сформовано 
контрольні запитання, тести і задачі. 
Отже, важливою перевагою 
рецензованого підручника є 
комплексність викладу в ньому 
навчального матеріалу, тобто після 
висвітлення теоретичних положень 
кожного розділу подаються контрольні 
запитання, тести для перевірки знань, 
задачі, що орієнтує студента на 
цілеспрямоване і всебічне його 
засвоєння. У цілому можна 
стверджувати, що навчальний підручник 
Й.М. Петровича і Г.М. Захарчина 
"Організація виробництва" є 
надзвичайно корисним для студентів і 
викладачів вищих навчальних закладів 
четвертого і третього рівнів акредитації 
не тільки економічних, а й технічних 
спеціальностей. Він буде корисним 
також для викладачів, аспірантів та 
керівників підприємств і організацій, 
яких цікавлять проблеми сучасної 
організації виробництва. 




