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Силабус навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА» 
Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)   

Статус дисципліни 
Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

 

Семестр Осіннній семестр  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 / 90  

 

Мова викладання українська  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

-Сутність і функції процесу управління підприємством. 

-Методи управління діяльністю підприємства. 

-Організаційні структури управління підприємствами. 

-Вищі органи державного управління підприємствами.     

-Установчі документи підприємства. 

-Державна реєстрація та державне регулювання діяльності. 

-Критерії оцінки прийняття управлінських рішень. 

-Управлінський контроль.  

-Прийняття управлінських рішень 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Набуття студентами спеціальних знань та практичних навичок 

реалізації виробничої, маркетингової, збутової, фінансової та 

інших основних функцій управління підприємством з 

урахуванням етапів його розвитку 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіння знаннями щодо перспектив розвитку методів 

управління підприємством на основі досягнень сучасної 

управлінської діяльності. 

 

Як можна корис туватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

-здатність використовувати професійні знання й уміння для 

використання особливостей управління організаціями різних 

форм власності та організаційно-правових форм; 

-здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

управлінської діяльності, що передбачає проведення 

досліджень, здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; 

-здатність самостійно аналізувати, систематизувати, узагальнювати 

передовий міжнародний та вітчизняний досвід і світові тенденції у 

сфері управлінської діяльності та на цій основі розробляти 

пропозиції;. 

 

Навчальна логістика 

Зміст дисципліни: Усього 120 год, кредитів 4,0, лекцій-17 

год., практичних-17год., самост. робота-86 год., мкр, домашнє 

завд, Види занять: лекції, практичні. 
Методи навчання: Пояснювально-ілюстративний метод, 

 



аналізу та синтезу, індукції та дедукції, теоретичні. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, 

демонстрацій, самостійному вирішенні задач, роботі з 

навчальною літературою, аналізі та виконанні контрольної 

(домашньої) роботи. 

Форми навчання: очна, заочна/дистанційна. 

Пререквізити  «Стандартизація продукції та послуг»  

Пореквізити 
 «Сертифікація продукції та послуг», «Менеджмент якості», 

стандартизації та сертифікації», «Аудит у сфері якості» 

 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

http://pidruchniki.com/14711221/informatika/informatsiyni_t

ehnologiyi_vlastivosti_vimogi_tsili 

https://studme.com.ua/116307136546/menedzhment/informa

tsionnye _tehnologii.htm 

1.http://pidruchniki.com/13340203/ekonomika/metodi_uprav

linnya _diyalnistyu_pidpriyemstva  

2. http://lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/90/4.pdf 

3. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. 

Графічне моделювання: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 

2000. — 360 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

 Корп. 2, ауд.408 «Лабораторія систем якості» 

Плакати, стенди, слайди, довідкова література, дидактичні 

матеріали для контролю. Навчально-методичний комплекс. 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диф.залік 

 

Кафедра Машинознавства, стандартизаціїї та сертифікації   

Факультет Аерокосмічний   

Викладач(і) 

ПІБ Кравцов Віктор Іванович 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор наук 

Профайл викладача: aki/nau/edu/ua/kafedry-aaki/kaf-mash/ 

Тел.: 0665642333 

E-mail: Vi_kr@ukr/net 

Робоче місце: НАУ, 2-404 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Структура дисципліни створена вперше 

 

Лінк на дисципліну 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9091/simple-

search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_

1=   
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