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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Управління 

інфраструктурою підприємства» розроблена на основі «Методичних вказівок 

до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз. 

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. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів комплексу 

теоретичних знань та практичних навичок щодо особливостей 

функціонування і управління діяльністю підрозділів виробничої та 

соціальної інфраструктури підприємства. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- ознайомлення з особливостями функціонування підрозділів виробничої 

інфраструктури підприємства; 

- набуття студентами вміння планувати, аналізувати та управляти 

діяльністю інфраструктурних підрозділів в системі виробництва; 

- визначення резервів і шляхів підвищення ефективності підрозділів 

інфраструктури підприємства; 

- формування системи знань і практичних навичок застосування методів 

та інструментарію з управління інфраструктурою підприємства; 

- вивчення складових елементів соціальної інфраструктури та напрямків 

соціальної діяльності підприємства. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- місце інфраструктури в виробничому процесі; 

- складові елементи інфраструктури підприємства; 

- функції та завдання кожної із ланок інфраструктури підприємства; 

- особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури; 

- методи управління діяльністю підрозділів інфраструктури; 

- фактори, що впливають на формування системи виробничої 

інфраструктури; 

Вміти: 

- виявляти проблеми функціонування підрозділів виробничої та 

соціальної інфраструктури підприємства; 

- оцінювати ефективність функціонування підрозділів інфраструктури 

підприємства; 

- визначати основні шляхи підвищення ефективності виробничої 

інфраструктури; 

- аналізувати вплив витрат на утримання підрозділів інфраструктури на 

кінцеві результати роботи підприємства. 
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Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модулю, який є логічно 

завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 

роботи та аналіз результатів її виконання. 

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» та є базою 

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

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

господарських рішень і оцінювання ризиків» та інших. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1 «Особливості управління інфраструктурою 

підприємства» 

 

Тема 2.1.1. Інфраструктура в системі виробництва 

Мета, предмет і завдання дисципліни. Поняття, види і значення 

інфраструктури підприємства. Місце інфраструктури в виробничому 

процесі. Складові елементи інфраструктури підприємства. Система 

технічного обслуговування виробництва: загальна характеристика, 

функції і структура. Особливості функціонування підрозділів виробничої 

інфраструктури та різниця між ними й основним виробництвом. Фактори, 

що впливають на формування системи виробничої інфраструктури. 

Основні шляхи підвищення ефективності виробничої інфраструктури.  

Тема 2.1.2. Управління системою ремонтно-технічного 

обслуговування виробництва 

Значення, завдання і структура ремонтної служби (організаційно-

виробнича структура і структура управління). Сутність і зміст системи 

планово-попереджувальних ремонтів. Ремонтні нормативи. Технічна, 

організаційна і матеріальна підготовка планово-попереджувальних 

ремонтів. Планування ремонту устаткування і роботи ремонтно-

механічного цеху. Організація виконання ремонтних робіт. Техніко-

економічні показники ремонтної служби. Резерви підвищення 

ефективності ремонтного виробництва. 

Тема 2.1.3. Управління системою забезпечення виробництва 

технологічним оснащенням 

Значення, завдання і структура інструментального господарства. 

Завдання і склад інструментального цеху. Класифікація й індексація 

оснащення. Планування потреб підприємства за різними видами 
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оснащення. Нормування витрат інструментів. Організація роботи 

центрального інструментального складу й інструментально-видавальних 

комор. Організація заточування, ремонту й відновлення інструменту.  

Тема 2.1.4. Управління системою енергетичного забезпечення 

підприємства 

Роль, завдання і функції енергетичного господарства. Організаційно-

виробнича структура енергетичного господарства. Планування потреб 

підприємства в різних видах енергії. Методика складання балансів для 

окремих видів енергії. Основні шляхи вдосконалення роботи 

енергетичного господарства і його техніко-економічні показники. 

Тема 2.1.5. Управління системою матеріально-технічного 

забезпечення підприємства 

Ефективність матеріально-технічного постачання як один із факторів 

успіху підприємства. Організаційна структура системи матеріально-

технічного забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення як частина 

логістики. Потреба в матеріалах: методика визначення. Завдання і 

структура складського господарства. Організація складських операцій. 

Розрахунок потреб підприємства у площах під складські приміщення. 

Вибір постачальника. 

Тема 2.1.6. Управління системою транспортного обслуговування 

виробництва 

Мета, завдання та значення транспортного господарства. 

Організаційна структура та система управління транспортним 

господарством. Системи перевезень, їх характеристика та умови 

застосування. Визначення вантажообігу підприємства, маршрутів 

транспорту і необхідної кількості транспортних засобів. Організація, 

планування і диспетчеризація роботи транспортного господарства. 

Тема 2.1.7. Управління системою інформаційно-комунікаційного 

забезпечення 

Інформація та її роль в управлінні підприємством. Інформаційне 

забезпечення управлінської діяльності. Інформаційна інфраструктура 

підприємства та її функції. Автоматизована інформаційна система. 

Складові елементи системи комунікацій підприємства. Інформаційна 

безпека підприємства. Методи забезпечення інформаційної безпеки 

підприємства. 

Тема 2.1.8. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність 

підприємства 

Соціальна інфраструктура підприємства. Складові елементи 

соціальної інфраструктури підприємства. План соціального розвитку 

підприємства. Сутність соціальної діяльності підприємства. Напрямки і 

форми соціальної діяльності підприємства. Соціальна відповідальність 

підприємства. 
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навчальної дисципліни  
«Управління інфраструктурою 

підприємства» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 11.01.01 – 01-2019 

стор. 8 з 8 

 

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Дата 

ревізії 
Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змі-

ни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесен-

ня зміни 

Дата 

введен-

ня зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


