
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Управління ресурсами підприємства на основі SAP-технологій    
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 22 год., практичних занять 18 год.,  

форма контролю - залік.  

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль І. Загальна характеристика інтегрованої системи SAP ERP 

Тема 1. Програмно-апаратний комплекс SAP ERP. Тема 2. Функціональні модулі FI 

та CO. Тема 3. Реалізація бізнес-процесу планування у середовищі SAP ERP.  

Змістовий модуль ІІ. Інтеграція бізнес-процесів підприємства в межах окремих 

функціональних модулів середовища SAP ERP  

Тема 4. Опис бізнес-процесів в рамках SAP Supplier Relationship Management (SAP 

SRM). Тема 5. Бізнес-процес «Виробництво» у середовищі SAP ERP.  

Тема 6.  Функціональний модуль SD у середовищі SAP ERP. Тема 7. 

Функціональний модуль SAP Enterprise Asset management (SAP EAM). Тема 8. 

Система проектів (PP) в SAP ERP. Тема 9. Управління персоналом в рамках 

функціонального модуля SAP HCM. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні компетентності:  

ЗК. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень. 

СК. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою. 

СК. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим 

потребам дослідження. 

СК. 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. 

СК. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 
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3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем. 

РН. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

РН. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

РН. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, 

ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

РН. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

РН. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і працювати в команді. 

РН. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних 

досліджень. 

РН. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

РН. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 

застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень. 

РН. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами. 

РН. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. 

РН. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень. 

РН. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 

РН Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення. 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою. 

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Шейко Ірина Анатоліївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент. 


