
ФОРМА АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Тренінг-курс «Управління ресурсами» 

2 Статус Вільного вибору 

3 Спеціальності Всі спеціальності 

4 Мова викладання українська 

5 Семестр, в якому викладається 3 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, практичні 

заняття, самостійна робота, тощо) 

3 кредити 

90год 

(24 год практики, 66 год самостійна) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Кафедра прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для викладання 

(окремо по видах навантаження) 

Гобир І.Б. (лекції, практичні заняття, 

залік) 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

- 

11 Перелік компетентностей, яких набуде 

студент після опанування даної 

дисципліни 

загальних: 

- здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

- здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність працювати в команді. 

фахових: 

- здатність застосовувати науковий, 

аналітичний, методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегії розвитку 

економічних суб’єктів та пов’язаних з 

цим управлінських рішень; 

- здатність формулювати професійні 

задачі в сфері економіки та розв’язувати 

їх, обираючи належні напрями і 

відповідні методи для їх розв’язання, 

беручи до уваги наявні ресурси; 

- здатність обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання; 

- здатність здійснювати вибір 

відповідних методик аналізу 

використання ресурсів суб’єктів 

господарювання, розробляти і 

відпрацьовувати дані інструменти на 

практиці 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

- Формулювати, аналізувати та 

синтезувати рішення науково-

практичних проблем. 

- Розробляти, обґрунтовувати і приймати 

ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та 



управління суб’єктами економічної 

діяльності. 

- Обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики 

13 Особливості навчання на курсі Закріплення та поглиблення знань 

студентів у процесі обговорення,  

дискусій, розв’язання проблемних 

ситуацій та практичних кейсів .  

14 Стислий опис дисципліни У тренінг-курсі «Управління ресурсами» 

розглядаються сутність, класифікація та 

джерел формування ресурсів, основи 

ресурсної концепції управління, 

особливостей та оцінки ефективності 

управління окремими видами ресурсів, 

формулювання висновків та їх 

використання в процесі господарської 

діяльності.  

Навчальна програма поглиблює знання з 

основ системного управління ресурсами 

на стадіях їх формування, акумуляції, 

функціонування, відтворення та 

використання; набуття вмінь щодо 

управління окремими видами ресурсів 

підприємства та оцінювання ефективності 

даного процесу. 

15 Кількість студентів, які можуть одночасно 

навчатися (мінімальна-максимальна) 

20-200 

 

 

 


