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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра процесів, 
машин і обладнання в 

агроінженерії 

Освітній ступінь – другий (магістерський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 5, 1. 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Сукманюк Олена Миколаївна 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-pmo/sklad-pmo/sukmaniuk-olena-mykolaivna 

Контактна інформація 067-411-64-70, sukmanyukolena@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/enrol/index.php?id=1397 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щоденно з 15-00 до           

17-00 
 

 

 

 

3. Анотація до дисципліни 

 
Дисципліна «Інженерний менеджмент» направлена на ознайомлення здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрна наука та 

продовольство» із світовою тенденцією розвитку механізованих технологій, техніки та 

організації виробництва і переробки аграрної продукції, технічного та виробничо-

технологічного сервісу; рівнів, змісту та критеріїв управління виробничо-технічними 

ресурсами в АПК; методами та критеріями пошуку відповідності між технологічними та 

технічними базисами механізованих виробничих процесів, організаційними формами та 

методами їх реалізації на підставі моделювання на ПЕОМ; правилами торгівлі 

сільськогосподарською технікою та матеріально-технічними ресурсами; методами 

проектування ресурсоощадних кооперованих виробничих систем та принципів управління 

виробничими проектами в АПК. 

 

 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-pmo/sklad-pmo/sukmaniuk-olena-mykolaivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-pmo/sklad-pmo/sukmaniuk-olena-mykolaivna
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4. Мета та цілі дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей використання вмінь та навичок стосовно управління виробничо-

технічними ресурсами на підставі розкриття у виробничих проектах основних та 

сервісних підприємств агропромислового комплексу, які функціонують в умовах ринку, 

сукупної дії технологічних, технічних та організаційних чинників на їх ефективність, що 

уможливлює розбудову ресурсоощадних кооперованих виробничих та сервісних систем. 

Завданнями навчальної дисципліни є вивчення основних понять інженерного 

менеджменту, підходів до управління, структури та функцій інженерної служби, сутності 

управління виробництвом, методів менеджменту, принципів інженерного управління 

виробництвом, методів моделювання машиновикористання в рослинництві та 

тваринництві, основних понять ресурсоспоживання та ресурсозбереження, основ 

управління якістю на виробництві та придбання сільськогосподарської техніки; набуття 

навичок щодо організації, оцінки та аналізу техніко – технологічної підсистеми 

підприємства. 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 4 

Практичні / лабораторні 22 8 

Самостійна робота 84 108 

 

5.2. Формат дисципліни 

 
Для формування у здобувачів вищої освіти системного технічного мислення на 

лекційних та практичних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній 

дисципліні, експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та практичні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім 

керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних 

матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу 

навчального процесу. 

Практичні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі об’єктів, 

процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, плакатів, натурних 

зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 
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5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

(аудиторних) 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Т1 Предмет, метод і завдання дисципліни.  

Предмет дисципліни. Визначення менеджменту. Види 

менеджменту: операційний, інженерний, кадровий, 

маркетинговий, інноваційний, фінансовий, інформаційний. 

Сучасний менеджмент і необхідність його розвитку в Україні. 

Принципи, стилі і методи менеджменту. Менеджмент як вид 

практичної діяльності і процес прийняття управлінських рішень 

в організаціях. Менеджмент як апарат управління організаціями.  

Місце інженерного менеджменту в управлінні виробництвом. 

Обов’язки та функції менеджера, що покладаються на нього при 

здійсненні виробничого процесу. Відповідальність менеджера 

при управлінні допоміжними операціями. Послуги, що 

надаються сервісним підприємством: інформаційна підтримка, 

усунення проблем, підтримка при продажі, оперативне технічне 

обслуговування.  

16(4)  16(2) 

2 Т2 Сутність управління виробництвом та історія розвитку 

інженерного менеджменту. 

Виробничі системи. Місце інженерного менеджменту та 

операцій у сфері послуг. Історія розвитку інженерного 

менеджменту. Організація як основа існування менеджменту. 

Визначення організації та її види. Критерії успіху організації.. 

Принципи побудови нової організації. 

18(6) 18 

3 Т3 Бізнес-план як відображення стратегії сільськогосподарського 

підприємства 

 Завдання та структура бізнес-плану.  Методика розрахунків 

бізнес-плану по виробництву сільськогосподарської продукції. 

18(6) 18(8) 

4 Т4 Структура та функції інженерно-технічної служби 

Побудова і функції інженерно-технічної служби АПК. Рівні 

управління інженерного менеджменту в інженерно-технічній 

службі агропромислового комплексу. Структура інженерно-

технічного управління в агропромисловому комплексі. 

Інженерно-технічна служба господарств різних форм власності. 

Служба експлуатації МТП. Служба капітального та поточного 

ремонту машин. Служба експлуатації машин та обладнання в 

тваринництві. Служба по експлуатації та технічному 

обслуговуванню автомобільного транспорту. Електротехнічна 

служба. Служба експлуатації нафтогосподарства.  

Служба експлуатації машин та обладнання допоміжних 

виробництв. Служба матеріально-технічного постачання та 

збуту. Служба охорони праці і техніки безпеки. Структура 

спеціалізованої інженерно-технічної служби господарства. 

Структура інженерно-технічної служби невеликого 

господарства. Цехова структура інженерно-технічної служби. 

16(4) 16(2) 

5 Т5 Оптимальна чисельність інженерно-технічних спеціалістів та 

організація їх роботи. 

Принципи вдосконалення методів організації інженерно-

16(4) 16 
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технічної служби для різних типів сільськогосподарських 

товаровиробників. Основні показники визначення чисельності 

інженерно-технічних спеціалістів. Основні завдання головного 

(старшого на правах головного) інженера. Чисельність 

спеціалістів внутрішньогосподарської інженерно-технічної 

служби. Класифікація основних функцій інженерного 

менеджменту для спеціалістів інженерно-технічної служби 

господарств. Послідовність технологічних фаз в процесі 

інженерно-технічного управління. Диспетчеризація інженерно-

технічної служби. 

6 Т6 Інформаційна система управління машинно-тракторним 

парком. Поняття інформації. Інформація, як основа для 

прийняття рішень по управлінню виробничими процесами. 

Заходи щодо вдосконалення внутрішньогосподарської 

інформаційної системи.  

Етапи розробки і впровадження інформаційної системи 

управління машинно-тракторним парком господарства. 

 Контурний зв’язок в системі управління машинно-

тракторним парком. Потоки циркулюючої 

інформації в системі управління машинно-тракторним парком. 

Інформаційне забезпечення функцій управління машинно-

тракторним парком господарства. Циркуляція 

внутрішньогосподарських інформаційних потоків в системі 

управління машинно-тракторним парком господарства. 

18(6) 18 

7 Т7 Облік та оцінка роботи машинно-тракторного парку.  

Системи обліку та оцінки роботи машинно-тракторного парку. 

Комплекс питань інженерного менеджменту в здійсненні обліку 

та оцінки використання техніки.  

Техніко-економічний аналіз, як важливий інструмент 

управління. Оперативний аналіз. Поточний аналіз. Фактори 

впливу на продуктивність машинно-тракторних агрегатів. 

Структура вимог до експлуатації машинно-тракторного парку. 

Система взаємозв’язку показників рівня використання машинно-

тракторних агрегатів.  

Характеристика основних показників використання машинно-

тракторних агрегатів у господарстві. Якість виконання 

механізованих робіт. Показники контролю і оцінки якості. 

18(6) 18 

Разом: 120 

(36) 

120 

(12) 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни 
Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 
Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 2,0 7 14 

Практичні 

заняття 
3 11 33 

Модульна 

контрольна  
3 1 3 
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робота 

Самостійна 

робота 
10,0 1 10,0 

Разом: - 60 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового 

контролю за умови здачі або захисту звітів по лабораторним 

роботам 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він 

формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 

 

 

6. Результати навчання 
 

Опанувавши дисципліну здобувач вищої освіти повинен вміти: оцінювати ресурсний 

потенціал господарства та ефективність техніки у виробничих процесах;  визначати 

відповідність між технологічним та технічним базисами механізованих виробничих 

процесів, організаційними формами та методами їх реалізації; обґрунтовувати - 

технологічні підстави та економічну доцільність технічного переоснащення господарства 

(підприємства), кількість та характеристики техніки, що поповнюється, а також 

організаційні форми поповнення парку машин господарства; обґрунтовувати технологічні 

підстави та економічну доцільність кооперування господарства з машино технологічною 

станцією та обслуговуючо-ремонтним підприємством; визначати оптимальні параметри 

первинних виробничо-технічних формувань (сервісних підприємств) для 

централізованого виконання механізованих сільськогосподарських робіт, обслуговування 

і ремонту техніки господарств, заготівлі та первинної обробки продукції; оцінювати 

ефективність взаємодії цих формувань з господарствами та управляти їх функціональними 

структурами; управляти матеріальними та матеріально-технічними ресурсами. 

РН 5. Приймати обґрунтовані управлінські рішення для забезпечення прибутковості 

підприємства. 

РН 6. Приймати ефективні рішення стосовно форм і методів управління інженерними 

системами в АПК. 

 

7. Пререквізити 
Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння 

дисципліни: «Обґрунтування інженерних рішень», «Методологія та організація наукових 

досліджень з елементами патентознавства». 

 

8. Політики дисципліни 

 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
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