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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку 

Навчальна дисципліна Менеджмент промислових підприємств 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння 

основних принципів і методів промислового 

менеджменту, принципів організації, 

функціонування та розвитку промислових 

систем, методичних засад управління 

виробництвом і на їх основі формування 

практичних навичок ефективного управління 

підприємством. 

Основними завданнями є: 

теоретична і практична підготовка студентів з 

таких питань як усвідомлення особливостей 

промислового менеджменту та його 

структури; визначення проблем формування 

промислового менеджменту як науки і 

практики в умовах ринкової економіки; 

засвоєння принципів і підходів створення 

сучасного виробництва; оволодіння 

навичками та прийомами прийняття 

управлінських рішень, які адекватні умовам 

ринкового середовища. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 



менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах 

Р2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

Р4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї 

Р5. Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах 

Р6. Мати навички прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 



35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Теоретична база і основні компоненти менеджменту промислового підприємства 

Поняття менеджменту, сфера діяльності та основні моделі менеджменту. Еволюція 

менеджменту. 

Складові менеджменту підприємства. Промисловий менеджмент як фінансово-економічне 

управління. Роль та основне призначення виробничого менеджменту організацій. Функції, 

методи і принципи виробничого менеджменту. Закони організації та розвитку виробничих 

систем 

 

Тема 2. Системний підхід в управлінні виробництвом 

Системний підхід як методологічна основа виробничого менеджменту. Сутність системи. 

Підприємство як відкрита система. Підприємство як об'єкт виробничого менеджменту. 

Класифікація об'єктів виробничого менеджменту на підприємстві. Виробнича система: 

елементи, мета і сутність функціонування. Особливості і властивості виробничих систем. 

 

Тема 3. Управління технічними ресурсами підприємства 

Поняття та основні характеристики технічних ресурсів підприємства. Теоретичні основи 

системи управління технічними ресурсами. Методичні підходи до оцінки технічних 

ресурсів. Управління технічними ресурсами, як основа підвищення ефективності 

функціонування промислових підприємств 

 

Тема 4. Управління матеріальними ресурсами підприємства 

Поняття та основні характеристики матеріальних ресурсів. Підприємства. Характеристика 

системи управління матеріальними ресурсами підприємства. Методико-аналітичне 

забезпечення процесів управління матеріальними ресурсами. 

 

Тема 5. Управління трудовими ресурсами підприємства 

Сутність системи управління трудовими ресурсами підприємства. Системи показників 

оцінки трудових ресурсів підприємства. Управління мотивацією праці на підприємстві. 

Органiзацiя роботи кадрової служби підприємства. 

 

Тема 6. Управління організаційними ресурсами підприємства 

Поняття організаційної системи, організаційних ресурсів та організацій них резервів 

підприємства. Показники стану та розвитку організаційної системи і її елементів. Оцінка 

економічної ефективності заходів по реалізації організаційних резервів 

 

Тема 7. Управління ресурсозбереженням 

Основи стратегії ресурсозбереження. Система показників ресурсоємності товарів та 

виробництва 

 

Тема 8. Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом 

Матеріально-технічне забезпечення: суть, форми, організаційна структура та функції. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням та його основні завдання. Збутова 



діяльність, її суть, економічне значення та організаційна структура. Концепція управління 

збутом, її основні функції та інформаційна система збуту 

Тема 9. Управління матеріально-технічними запасами організації 

 

Суть управління запасами, мета створення суспільно-необхідний рівень споживання 

запасів матеріальних ресурсів. Типи запасів, витрат на їх формування та основні функції 

запасів. 

 

Тема 10. Управління виробничою інфраструктурою підприємства 

Склад, зміст і задачі виробничої інфраструктури. Ремонт технологічного устаткування в 

системі виробничого менеджменту. Система технічного обслуговування і ремонту 

устаткування. Особливості енергогосподарства як об'єкта виробничого менеджменту. 

Удосконалювання організації енергетичного обслуговування підприємства. Організація і 

керування складським господарством підприємства 

 

Тема 11. Управління результативністю та ефективністю функціонування виробничої 

системи. 

Показники результативності та ефективності функціонування виробничих систем. 

Контроль і регулювання продуктивності виробничої системи. Моделювання процесу 

управління продуктивністю та ефективністю виробничої системи. 
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