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Передмова
Перехід до ринкових економічних відносин суттєво змінює спів

відношення між централізованим регулюванням діяльності підпри-
ємств та їх самостійною підприємницькою діяльністю. Ускладнення 
завдань, що вирішують підприємства в сучасних умовах, висуває певні 
вимоги до економічної підготовки спеціалістів усіх профілів та рівнів, 
у тому числі й до інженерів – технологів. Для цього вони повинні ви-
конувати економічні розрахунки, розв’язувати проблемні ситуації з по-
даними до них рекомендаціями, володіти інструментарієм оцінювання 
результа тивності та ефективності діяльності підприємства, обґрунту-
вати дже рела, форми фінансування та інвестування розвитку підпри-
ємства.

Професійна економічна підготовка студентів здійснюється шляхом 
вивчення навчальної дисципліни “Економіка виробництва”, що входить 
до переліку нормативних дисциплін природно – наукової підготовки, 
яка викладається бакалаврам за напрямком підготовки 0918 “Легка 
промисловість”. Треба зазначити, що останнім часом видано багато 
навчальних посібників “Економіка підприємства”, але практично всі 
вони призначені для студентів економічних спеціальностей. Посібники 
та підручники “Економіка виробництва” для студентів – технологів за 
останні десять років в Україні не видавалися. Автори поставили за мету 
створити навчальний посібник “Економіка виробництва” для студентів 
– технологів за напрямком підготовки 0918 “Легка промисловість”.

Вивчення даного курсу передбачає здобуття студентами знань сут-
ності економічного механізму діяльності підприємств різних форм влас
ності, оволодіння методами розрахунку й обґрунтування інженерних 
та господарських рішень, досягнення найвищих результатів роботи.

Економіка пов’язана, з одного боку, з основами економічної теорії, 
з другого – з технічними дисциплінами, що мають об’єктами вивчення 
технології виробництва, обладнання, процеси конструювання, проек-
тування та інше.

 Навчальний посібник за структурою та змістом відповідає освітньо 
– професійній програмі з дисципліни “Економіка виробництва” за на-
прямом 0918 “Легка промисловість”. В даному навчальному посібнику 
приводиться опорний конспект лекцій; розроблені та підібрані завдан-
ня для проведення практичних занять та організації самостійної під-
готовки студентів з даної дисципліни.
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Також, авторами, розроблені тестові завдання для перевірки знань 
студентів. Тестові завдання та задачі, на думку авторів, відображають 
економіку виробництва на підприємствах легкої промисловості.

Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі 
ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напря-
му підготовки 0918 “Легка промисловість”.

Навчальний посібник апробований і відкоригований при вивченні 
дисципліни “Економіка виробництва” за напрямком 0918 “Легка про-
мисловість” в Хмельницькому національному університеті.

Автори сподіваються, що навчальний посібник сприятиме форму-
ванню економічного мислення фахівців і допоможе використовувати 
здобуті знання для якісного виконання своїх професійних обов’язків.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом у складі: 
кандидата технічних наук, доцента Швець Л. П. – розділи 2 – 4; 7 – 10; за-
гальне редагування; кандидата економічних наук Доберчак Н. І. – роз-
діли 1; 5; 6; 11.

Авторський колектив висловлює подяку усім, хто висловив свої 
критичні зауваження і побажання щодо поліпшення змісту і структури 
навчального посібника при його підготовці.

Структуру дисципліни «Економіка виробництва» представимо у та-
блиці 1.

Таблиця  1.  Структура дисципліни «Економіка виробництва».

Назва теми 
Кількість годин, відведених на:

лекції практичні 
заняття

самостійну 
роботу

Тема 1. Предмет і метод курсу – – 2
Тема 2. Основні фонди 
підприємства 2 2 6

Тема 3. Інвестиційні ресурси 
підприємства 2 2 8

Тема 4. Оборотні засоби 
підприємства 2 2 8

Тема 5. Персонал підприємства - - 4
Тема 6. Продуктивність праці 2 2 8
Тема 7. Витрати на продукцію 2 2 10
Тема 8.Доход та прибуток 
підприємства 4 4 10
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Продовження таблиці  1.

Назва теми 
Кількість годин, відведених на:

лекції практичні 
заняття

самостійну 
роботу

Тема 10. Основи ціноутворення на 
підприємстві 2 2 6

Тема 11. Форми суспільної 
організації виробництва – – 4

Разом: 18 18 72


