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Силабус навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового вибору 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основи управління  економічними ресурсами та інструментарій 

ефективного застосування на принципах ресурсозбереження і 

прибутковості підприємства.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення курсу є здобуття студентами спеціальних знань та 

вмінь з основ управління ресурсними потоками для формування 

навичок дослідження і розв’язання економічних проблем в 

конкурентних умовах, обґрунтування рішень щодо 

ресурсозабезпечення та ресурсозбереження, оцінювання ефективності 

управління ресурсними потоками підприємства 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

− вміння управляти ресурсними потоками на підприємствах, 

застосовувати сучасний інструментарій управління потоками і 

оптимізацією використання, генерування ідей щодо проектування 

процесів ресурсозабезпечення і ресурсозбереження; досліджувати 

видову  структуру економічних ресурсів,  

− набуття практичних вмінь у застосуванні сучасних цифрових 

технології у соціально-економічних дослідженнях, проектуванні, 

розподілі та оптимізації ресурсних потоків; оцінювання вартості 

ресурсів та ризиків, пов’язаних зі зниженням результативності їх 

використання, аналізувати наслідки прийняття рішень щодо 

управління ресурсними потоками. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю, 

використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-

математичні методи і моделі для  дослідження економічних та 

соціальних процесів; обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання дозволить  

формулювати та вирішувати професійні задачі в сфері економіки, 

вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, 

беручи до уваги наявні ресурси, розробляти сценарії і стратегії 

розвитку соціально-економічних систем.  



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Структурний, виробничий, майновий 

комплексний підходи до трактування «ресурси » підприємства. 

Класифікаційні ознаки та види економічних ресурсів підприємств. 

Сутність процесу управління економічними ресурсами. Підходи та  

методи управління ресурсами на підприємствах. Ресурсна концепція 

стратегічного управління підприємством. Сучасні системи 

управління ресурсами та їх планування: ERP  та MRP. Цифрові 

технології оптимізації ресурсних потоків. Планування ресурсів, 

синхронізоване з покупцем (CSRP – система). Концепції планування 

ресурсних потоків підприємства. Методи  управління закупівлею 

ресурсів. Управління постачанням ресурсів. Управління запасами. 

Управління розподілом ресурсів за видами робіт. Оптимізація 

розміру замовлення. Методи оцінювання вартості ресурсів та 

технологій їх використання. Матеріально-технічне забезпечення 

проектів. Управління матеріальними ресурсами підприємств. 

Управління фінансовими ресурсами підприємств. Управління 

трудовими ресурсами підприємств. Управління нематеріальними 

(інформаційними) ресурсами підприємств. Процедури організації 

проведення конкурентних торгів (тендерів) за проектом. Управління 

проектною командою. 

 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані під час вивчення дисциплін 

«Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства», 

«Проектний консалтинг», а також отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Знання теорій управління економічними ресурсами  можуть бути 

використані під час вивчення дисциплін  «Бізнес-проектування 

розвитку підприємства», «Управління розвитком компанії», 

«Економічна діагностика та контролінг»; формуються навички, 

необхідні для  проходження практик та написання магістерської 

роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Мороз О.С. Управління людськими ресурсами: навчальний 

посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2015. 324 с. 

2. Крамаренко В. І., Холод Б. І., Воробйов Ю. М., Дудар А.П., 

Логвіна О. В. Управління ресурсами підприємства: навчальний 

посібник. Київ:Центр навчальної літератури, 2004. 286 с.  

3. Вовк О. М. Управління інвестиційними ресурсами авіаційно-

ремонтних підприємств:дис. на здобуття наук.  ступеня к.е.н.; 

спец. 08.00.04; Національний авіаційний університет. Київ, 2010.  

178 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, практичної підготовки, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф.залік, модульний контроль, , тестування 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340336&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=340336&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=52291&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=52291&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=52291&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=210691&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=210691&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=210691&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=210691&lang=uk-UA


Викладач(і) ВОВК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

 

 

 

 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kk_YVogAAAAJ&hl=u

k&authuser=1 

Тел.: 097-101-17-67 

E-mail: Olha.vovk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.415 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 


