
1. Назва модуля: Управління інфраструктурою підприємства 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.1.05_2 
3. Тип модуля: вибірковий.  
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14 год., практичних занять – 16 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: функції та завдання кожної із ланок інфраструктури; володіти 

знаннями методів управління діяльністю підрозділів інфраструктури; 
уміти: аналізувати вплив витрат на утримання підрозділів інфраструктури 

на кінцеві результати роботи підприємства. 
8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Інфраструктура в системі виробництва. Управління системою ремонтно-

технічного обслуговування виробництва. Управління системою забезпечення 
виробництва технологічним оснащенням. Управління системою енергетичного 
забезпечення підприємства. Управління системою транспортного обслуговування 
виробництва. Управління системою матеріально-технічного забезпечення 
підприємства. Управління системою інформаційно-комунікаційного забезпечення. 

11. Рекомендована література: 
1. Агарков А.П. Організаційно-економічні системи підготовки виробництва і 

його інфраструктури: створення, розвиток і управління: Науково-методич. посібник. 
/ А.П. Агарков // М.: МИГКУ – 2011. – 48 с. 

2. Агарков А.П. Управління якістю. / А.П. Агарков // – М.: ІТК «Дашков і К°», 
2010. – 228 с. 

2. Акімова Т.А. Теорія організації: Учеб. посібник. / Т.А. Акімова // – М.: 
РУДН, 2010. – 435 с. 

3. Волков О.В. Економіка підприємства. / О.В. Волков, В.К. Скляренко – М: 
Інфра-М, 2011. – 280 с. 

4. Любушин Η.П. Економіка організації: Підручник. / Н.П. Любушин // – М: 
Кнорус, 2010. – 304 с. 

5. Науково-практичні основи організаційної модернізації виробництва, його 
підготовки та інфраструктури: Учеб. посібник / Під ред. проф. А.П. Агаркова. М.: 
МДВУ, 2011. – 276 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


