
ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА 
 

Мета курсу – оволодіти засобами підприємницької діяльності, ефективного 
використання обмежених ресурсів виробництва, організації та управління процессами 
господарюванняв сфері виробництва та експлуатації в електроенергетиці. Для того, 
щоб підприємство добре працювало необхідно весь час слідкувати за його роботою, а 
саме постійно підвищувати вимоги до конструктування, виготовлення, монтажу і 
наладки обладнання; встановлювати оптимальні експлуатаційні режими їх роботи, 
виявляти причини простою обладнання. 

Дисципліна «Економіка виробництва» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Історія економіки та 
економічної думки», «Політична економія», вона інтегрується з вивченням дисциплін: 
«Економіка підприємства», «Національна економіка», «Бухгалтерський облік». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Фінанси підприємства», «Аналіз конкурентоспроможності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати фактори суспільного виробництва та 
узагальнювати ознаки економічних систем та обґрунтовувати результати економічної 
діяльності підприємства в умовах ринку. Вміти аналізувати макроекономічні проблеми 
національної економіки, а також досліджувати процеси ефективної організації та 
планування виробництва 

Програмні результати навчання: 
знати: Основи нормативно-правової засади економіки виробництва; Види ресурсів 
підприємства, показники їх використання; Методики визначення доходів, прибутку та 
рентабельності; Підходи до формування витратної частини; Основні показники щодо 
економічної ефективності діяльності підприємства радіозв’язку, радіомовлення та 
телебачення; Показники, що характеризують якість послуг; Методи організації 
виробництва. 
вміти: Визначати тип організаційної структури підприємства; Визначати вплив 
особливостей галузі на підприємства зв’язку; Визначати ефективність використання 
ресурсів підприємства; Визначати показники використання виробничих фондів та 
собівартість послуг; Визначати доход, прибуток та рентабельність; Розраховувати 
економічний ефект від інвестицій в розвиток підприємства. 
володіти: досліджувати та аналізувати економічні та організаційні можливості 
підприємства, його галузеві особливості, визначати оптимальність організації 
виробничих процесів. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Виробнича програма підприємства. Виробнича програма підприємства – поняття та 
структура. Порядок розроблення виробничої програми підприємства. Зміст 
розроблення виробничої програми підрозділів підприємства. Виробничі потужності, 
виробничі фонди і ефективність і їх використання. Планування випуску продукції. 
Життєвий цикл продукції.  
Організація заробітної платні. Поняття, види та принципи оплати праці. Тарифна 
система оплати праці. Форми і системи заробітної плати. Формування фонду оплати 
праці. Змішані форми і системи оплати праці. Система доплат, надбавок та премій 



працівникам. Мотивація оплати праці на підприємстві. ЗМ 1.2. Витрати виробництва. 
Економічна ефективність виробництва і інвестиційних проектів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


