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Форми навчальних занять: 

 лекції;  

 семінарські заняття; 

 самостійна та індивідуальна робота. 



Ти – майбутній  

фінансист, обліковець, податківець чи менеджер ? 

  «СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ» 

формування твоїх професійних якостей тісно пов'язане  

з вивченням курсу 



Саме за рахунок прибутку, отриманого 

від своєчасно і розумно вкладених в 

технологію фінансових ресурсів, 

забезпечується проведення ефективної 

соціально-економічної політики і 

досягається високий життєвий рівень 

населення.  

ЧОМУ? 

В твоїй майбутній професійній діяльності технологія 

виступатиме головним об’єктом для інвестицій.  



Знання про виробництво, його структуру, передові 

технологічні процеси тощо тобі необхідні для вирішення 

питань щодо: 

 

 фінансування, кредитування, обліку, моніторингу, контролю, 

аналізу і управління виробничо-господарською діяльністю 

галузей, підприємств та організацій національної економіки;  

 забезпечення прибутковості об'єктів; 

 сприяння впровадженню конкурентоспроможних інноваційних 

технологій; 

 забезпечення ефективної податкової та соціально-економічної 

державної політики. 

ЧОМУ? 



Без знання конкретних технологій 

базових галузей економіки, 

інноваційних технологій, видів 

продукції, що виробляється, 

економіст, фінансист, менеджер, 

спеціаліст фіскальної служби не 

може забезпечувати якісне 

виконання поставлених перед ним 

завдань. 



Т.1. Сутність, види та 

характеристика промислових 

технологій і технологічних 

процесів. Їх значення у 

формуванні техніко-економічних 

показників виробництва Т.2. Інновації та їх роль у 

техніко-економічному розвитку 

країни, галузі та об’єктів 

господарювання 

Т.3. Якість продукції, стандартизація, 

метрологія і сертифікація та їх зв’язок з 

технологіями 

КУРС ОЗНАЙОМИТЬ  

ТЕБЕ З НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ 



 Т.5. Добувна промисловість 

та виробництво 

коксопродуктів  

Т.4. Організація і технічна 

підготовка виробництва.  

Сировинно-матеріальне 

забезпечення промислових 

технологій 

Т.6. Виробництво електроенергії  

КУРС ОЗНАЙОМИТЬ  

ТЕБЕ З НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ 



Т.7. Металургійна промисловість  

Т.8. Технології виробництва 

машин та устаткування 

Т.9. Технології хімічних виробництв 

та нафтоперероблення  

КУРС ОЗНАЙОМИТЬ  

ТЕБЕ З НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ 



 Т.10. Виготовлення виробів 

будівельного призначення 

Т.12. Технології 

легкої промисловості 

КУРС ОЗНАЙОМИТЬ  

ТЕБЕ З НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ 

Т.11. Деревообробна промисловість  



Т.13. Технології виробництва агропромислового комплексу, 

харчової промисловості   

і переробки сільськогосподарської продукції 

Т.14. Нові прогресивні технології 

КУРС ОЗНАЙОМИТЬ  

ТЕБЕ З НАСТУПНИМИ ТЕМАМИ 



Вивчивши курс  

«Системи промислових технологій в галузях економіки», 

ТИ СФОРМУЄШ УЯВЛЕННЯ ПРО: 

2. Взаємозв’язок між галузями національної 

економіки. 

1. Сутність та закономірності формування промислових 

технологій як складової економічної діяльності у системі 

збалансованих грошових і матеріально-енергетичних 

потоків перетворення природного ресурсу у споживчу 

вартість. 

4. Необхідність розроблення і впровадження 

безвідходних, екологічно безпечних виробництв, 

технологій комплексного перероблення сировини. 

3. Вплив технологій виробництва продукції на 

економію енергії та сировини, підвищення якості 

та конкурентоспроможності продукції.  



 оцінювати техніко-економічні показники роботи 

промислового підприємства та визначати 

перспективні напрямки їх підвищення;  

Вивчивши курс  

«Системи промислових технологій в галузях економіки», 

ТИ ЗМОЖЕШ: 

 орієнтуватися в специфіці основних виробництв, 

взаємозв’язків окремих галузей національної 

економіки, основних видах промислової продукції; 

 здійснювати оцінку економічної, 

соціальної та екологічної ефективності 

галузей національної економіки. 

 визначати найважливіші сучасні способи добування, 

підготовки та перероблення сировини з метою отримання 

продукції, яка задовольняє вимоги споживача. 



Результати такого аналізу дають можливість 

ефективно вирішувати управлінські задачі, 

спрямовані на підвищення якості та 

конкурентоспроможності продукції, покращення 

економічного стану підприємства, галузі, 

держави, а також життєвого рівня населення.  

Отже, ознайомлення з особливостями технологічних 

процесів різних виробництв дозволить тобі 

здійснювати комплексний аналіз виробництва з точки 

зору найбільш раціонального використання сировинних 

та енергетичних ресурсів, обладнання, зменшення 

потенційної небезпеки його впливу на працівників та 

навколишнє природне середовище.  




