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Силабус навчальної дисципліни 

 

«УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості функціонування, методи та інструментарій з управління 

діяльністю підрозділів виробничої та соціальної інфраструктури 

підприємства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів комплексу практичних 

навичок щодо оцінювання діяльності та визначення основних шляхів 

підвищення ефективності функціонування підрозділів виробничої та 

соціальної інфраструктури підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування у студентів системних знань щодо складових елементів 

інфраструктури підприємства, особливостей, функцій та завдань 

кожної із ланок системи технічного обслуговування виробництва, 

методів управління діяльністю допоміжних і обслуговуючих 

підрозділів підприємства; оволодіння навиками розв’язання проблем 

функціонування підрозділів виробничої та соціальної інфраструктури 

підприємства, оцінювання ефективності їх діяльності та визначення 

основних шляхів удосконалення роботи ремонтного, складського, 

інструментального, енергетичного та транспортного господарств. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримані студентами знання і уміння дозволять їм самостійно 

планувати, аналізувати та управляти діяльністю інфраструктурних 

підрозділів в системі виробництва та системою інформаційно-

комунікаційного забезпечення; визначати резерви і шляхи підвищення 

ефективності роботи допоміжних і обслуговуючих підрозділів 

підприємства; застосувати методи та інструментарій з управління 

виробничою та соціальною інфраструктурою підприємства; 

самостійно аналізувати вплив витрат на утримання підрозділів 

інфраструктури на кінцеві результати роботи підприємства та 

зменшувати їх. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Інфраструктура в системі виробництва. 

Управління системою ремонтно-технічного обслуговування 

виробництва. Управління системою забезпечення виробництва 

технологічним оснащенням. Управління системою енергетичного 

забезпечення підприємства. Управління системою матеріально-

технічного забезпечення підприємства. Управління системою 

транспортного обслуговування виробництва. Управління системою 

інформаційно-комунікаційного забезпечення. Соціальна 

інфраструктура та соціальна діяльність підприємства. 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 

(підсумкової) контрольної роботи. 



Методи навчання: інноваційні (робота в малих групах, семінар-

дискусія, презентація, ситуативне моделювання або метод кейсів) та 

традиційні (пояснювально-ілюстративний, тестування, підготовка 

доповідей) методи навчання. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Управління інфраструктурою підприємства» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Економічна теорія», 

«Економіка підприємства», «Менеджмент», «Організація 

виробництва», «Потенціал і розвиток підприємства», «Планування і 

контроль на підприємстві». 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Управління інфраструктурою підприємства» є 

базою для вивчення таких дисциплін, як: «Управління витратами», 

«Проектний аналіз», «Оцінка економічної діяльності підприємства», 

«Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» тощо. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Васильков В.Г. Організація виробництва: навчальний посібник 

/ МОН – 2-е вид., без змін.  – Київ: КНЕУ, 2008. – 524 с. 
2. Григорак М.Ю., Костюченко Л.В., Соколова О.Є. Логістична 

інфраструктура: навч. посібник.  – Київ: Логос, 2013. – 400 с. 
3. Свелеба Н.А. Організація виробництва: навч. посібник/ 

Укоопспілка, Львівська комерційна академія.  – Львів: 

Львівська комерційна академія, 2012. – 384 с. 

Репозитарій НАУ: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41489 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) БОРИСЮК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: https://scholar.google.com.ua/ 

citations?hl=uk&user=W3TOHnEAAAAJ 

Тел.: 406-74-50 

E-mail: iryna.borysiuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного 

вибору студента та є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

економіки. 

Лінк на дисципліну  
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