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Форма опису навчальної дисципліни та інформація про розробника 

  

Назва навчальної 

дисципліни 
Менеджмент ресурсів підприємства 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра менеджменту Навчально-наукового 

інституту економіки, управління, права та 

інформаційних технологій 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач: Потапюк Ірина, кандидат економічних 

наук, доцент   

Контакти: ауд. 488а (навчальний корпус № 4) 

e-mail: iryna.potapyuk@pdaa.edu.ua 

тел. 050 136 03 22 

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/potapyuk-irina-

petrivna 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Відсутні 

 

Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати комплекс теоретичних 

знань і практичних навичок щодо оптимального ресурсного забезпечення бізнес-

процесів підприємства; здійснення ефективного ресурсного обміну бізнес-

структурами в динамічному зовнішньому середовищі та дотримання ресурсного 

балансу. 

Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з теоретичними положеннями і адекватним інструментарієм у сфері 

менеджменту ресурсів підприємства; набуття навичок щодо визначення якісного 

рівня та кількісного обсягу ресурсного забезпечення діяльності підприємства; 

формування умінь щодо оцінки ефективності менеджменту ресурсів у 

ретроспективному та перспективному аспектах діяльності підприємства; розвиток 

у здобувачів вищої освіти здібностей щодо розробки та реалізації управлінських 

рішень, які пов’язані із ресурсним забезпеченням стратегічного розвитку 

підприємства. 

Компетентності  

загальні: 

ЗК 2. Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань. 

ЗК 3. Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень. 

фахові: 

ФК 4. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 



управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. 

ФК 8. Уміння планувати, організовувати та здійснювати оригінальні наукові 

дослідження актуальних проблем сфери управління, готувати аналітичні 

матеріали, наукові доповіді та презентації для їхнього оприлюднення. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері менеджменту, 

управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх реалізації. 

ПРН 12. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, 

описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати 

оптимальні методи їх досліджень. 
 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Зміст менеджменту ресурсів підприємства. 

Тема 2. Класифікація та джерела формування ресурсів підприємства. 

Тема 3. Трудові ресурси підприємства. 

Тема 4. Фінансові ресурси (капітал підприємства). 

Тема 5. Майнові ресурси (активи) підприємства. 

Тема 6. Інформаційні ресурси підприємства. 

Тема 7. Стратегічні ресурси підприємства. 

Тема 8. Система менеджменту ресурсами. 
 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 годин 

Кількість кредитів – 4,0 

Форма семестрового контролю – залік 
 

Таблиця 1 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

Назва теми 

Форми оцінювання результатів навчання ЗВО 

Разом 
виконання 
завдань на 

практичних 
заняттях 

виконання 
завдань 

самостійної 
роботи 

розв’язування 
тестів 

Тема 1. Зміст менеджменту 
ресурсів підприємства 

4,5 5 3 12,5 

Тема 2. Класифікація та джерела 
формування ресурсів 
підприємства 

4,5 5 3 12,5 

Тема 3. Трудові ресурси 
підприємства 

4,5 5 3 12,5 

Тема 4. Фінансові ресурси 
(капітал підприємства) 

4,5 5 3 12,5 

Тема 5. Майнові ресурси (активи) 
підприємства 

4,5 5 3 12,5 

Тема 6. Інформаційні ресурси 
підприємства 

4,5 5 3 12,5 

Тема 7. Стратегічні ресурси 
підприємства. 4,5 5 3 12,5 

Тема 8. Система менеджменту 
ресурсами 

4,5 5 3 12,5 

Разом 36 40 24 100 



Таблиця 2 

Форми оцінювання результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Форма оцінювання 

письмове та 

усне 

виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях 

виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

виконання 

тестових 

завдань 
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ПРН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати 

проекти у сфері менеджменту, управляти ними 

та здійснювати пошук партнерів для їх 

реалізації 

11 18 12 20 7 12 

ПРН 12. Ідентифікувати та класифікувати нові 

задачі в сфері менеджменту, описувати, 

аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, 

явища та процеси, обирати оптимальні методи 

їх досліджень 

11 18 12 20 7 12 
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