
 

 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

(ЗА ФАХОМ) 
 

Викладач: к. іст. н., доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та 

технологій, Герасименко О.А. 

 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 3. 

 

Анотація дисципліни 
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Економіка та 

організація промислового виробництва (за фахом)» (далі ЕтаОПВ) складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр, 

спеціальності: 014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ЕтаОПВ» є дидактично 

обґрунтована система теоретико-практичної підготовки майбутніх учителів 

технологій до реалізації технологічного компонента освітньої галузі 

«Технологія» в старших класах загальноосвітній школі згідно Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

комплексу знань про промислове виробництво, його загальні принципи, методи 

раціональної організації та системні положення створення і розвитку 

виробничих систем незалежно від форм власності; набути практичних навичок 

та вмінь з аналізу необхідні інформації і прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем 

різних рівнів в умовах ринкової економіки. 

Основними завданнями вивчання дисципліни є: вивчення основних 

понять, систем і алгоритмів організації промислового виробництва, формуванні 

знань та уявлень з теоретичних положень економіки підприємства та 

маркетингу; формування вмінь ефективного використання ресурсного і 

виробничо-господарського потенціалу підприємства; набуття практичних 

навичок розв'язання конкретних економічних завдань, раціоналізації та 

проектування виробництва; оволодіння практичними навичками 

обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефективності виробництва. 

Очікувані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

 економічні основи функціонування промислових підприємств в умовах 

ринку; 

 чинники, які впливають на ефективність роботи промислових підприємств; 

 економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення 

промислової діяльності; 

 шляхи більш раціонального використання ресурсів; 

 прогресивні методи планування та форми організації промислового 

виробництва; 



 

 

 показники оцінки результативності діяльності промислового підприємства; 

 загальні принципи, методи раціональної організації та системні положення 

створення та розвитку виробничих систем; 

 сутності виробництва та виробничих систем; 

 особливості виробничих та технологічних процесів, організаційних типів 

виробництва; 

вміти: 

 проводити аналіз використання ресурсів; 

 виконувати розрахунок собівартості виробу; 

 оцінювати діяльність промислового підприємства з економічної точки 

зору; 

 вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності промислового 

підприємства; 

 обирати методи організації промислового виробництва; 

 здійснювати просторове розташування процесу виробництва; 

 планувати здійснення виробничого процесу у часі. 

 

Вид контролю: залік. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 14.20-

15.20; Чт. 14.20-15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Чт. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: oleksandr.herasymenko@rshu.edu.ua 


