
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _«Менеджмент»__ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   ________бакалавр____________ 

Спеціальності        ___073  «Менеджмент»________________ 

Галузь знань          ___07 Управління та адміністрування __________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ___Операційний менеджмент__________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                                 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 - 18  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Бізнес-адміністрування. 

2. Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент). 

2. Менеджмент і адміністрування (Інформаційний менеджмент). 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Засади відкриття власного бізнесу. 

2. Менеджмент і адміністрування (Управління фінансовою діяльністю). 

3. Ділові комунікації (українська мова професійного спрямування). 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 
1. Структуру підприємства та організації, як налагоджується ефективні 

комунікації. 
1. Застосовувати сучасні підходи до  менеджменту та адміністрування. 

2. Методику експертних оцінок діяльності підприємства чи організації на 

різних рівнях управління та адміністрування. 
2. Уміти визначати пріоритетні напрями діяльності підприємства. 

3. Систему якості управлінських продуктів, послуг чи процесів, забезпечувати 

їм належний рівень. 

3. Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 

ризиками, проектами, змінами, якістю. 

4. Організаційну систему електронного документообігу у підприємстві та 4. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також 



 2 
організації. міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та 

загально-організаційних структур. 

5. Вести управлінську діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку 

цілей і завдань, вибір способу, а також оцінку їх якості. 

5. Уміти  приймати управлінські рішення в сфері  менеджменту на основі 

здійснення аналітичної оцінки ситуації.  

6. Реалізовувати основні принципи діяльності підприємства чи організації. 

6. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері  менеджменту та 

адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Стратегію прогнозування  розвитку  організації,  ефективності  і 

конкурентоспроможності  продукції, робіт та послуг. 

1.  Уміти використовувати  знання щодо розробки операційної стратегії 

та приймати відповідні стратегічні рішення щодо ефективності  і 

конкурентоспроможності  продукції, робіт та послуг. 

2. Особливості операційного менеджменту на підприємствах різних 

галузей. 

2. Уміти використовувати різні види операційних систем, а саме : 

одиничної, серійної та особливості систем масового виробництва. 

3. Методику здійснення менеджменту якості та основи управління 

продуктивністю виробництва. 

3. Уміти застосовувати систему і методи управління якістю у всіх 

сферах діяльності. 

4. Процес управління поточними функціями операційної системи. 
4. Проводити розрахунки, за рахунок показників результативності 

функціонування операційних систем в управлінні підприємством. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати сучасні підходи до  менеджменту та адміністрування. 

2. Уміти визначати пріоритетні напрями діяльності підприємства. 

3. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

4. Уміти  приймати управлінські рішення в сфері  менеджменту на основі здійснення аналітичної оцінки ситуації. 

5. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері  менеджменту та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та 

етичних норм. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

 

 

 

 

Лекція 1 

Тема 1: Операційний 

менеджмент як різновид 

функціонального 

менеджменту. 

1. Цілі та основні завдання 

операційного менеджмент. 

2. Природа, історичний розвиток 

операційного менеджменту. 

3.Наукові підходи до операційного 

менеджменту. 

4. Принципи, функції та методи 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 
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Загальна 

теорія 

організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операційного менеджменту. 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1: Операційний 

менеджмент як різновид 

функціонального 

менеджменту. 

 

1. Розробляти схему операційної 

діяльності підприємства на 

підставі основних функцій.  

2. Охарактеризувати продукт 

операційної діяльності 

підприємства. 

3. Розрізняти відмінності 

управління операційною 

діяльності  вітчизняних та 

закордонних підприємствах.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2: Операційна стратегія 

як основа проектування 

операційної системи. 

1. Сутність та етапи розробки 

операційної стратегії. 

2. Формування стратегії 

виробництва товару. 

3. Розробка стратегії процесу. 

4.Стратегічні рішення 

операційного менеджменту. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2: Операційна стратегія 

як основа проектування 

операційної системи. 

 

1.  Вміти будувати «дерево 

рішень» та обґрунтовувати вибір 

рішення. 

2. Розраховувати ефективність 

реалізації стратегічних рішень. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3 

Тема 3: Операційна система 

організації: поняття, склад та 

види. 

1. Сутність системного підходу до 

операційного менеджменту.  

2. Класифікаційні підходи до 

операційних систем.  

3. Характеристика операційних 

систем різних видів. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 3 

Тема 3: Операційна система 

організації: поняття, склад та 

види. 

 

 1. Визначити, чим повинно 

відрізнятись управління, 

орієнтоване на цінові переваги, 

від управління підприємством.  

2.  На основі різновиду 

операційної системи уміти 

Проаналізувати операційну 

систему діючого підприємства. 

3. Вміти розробляти модель 

операційної системи 

підприємства (відповідно до 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 
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спеціалізації) з визначенням її 

виду та особливостей 

операційного менеджменту.  

Лекція 4 

Тема 4: Операційна діяльність: 

ресурси, процеси та 

результати. 

1. Операційні процеси організації 

– динамічна основа 

функціонування та розвитку 

операційної системи.  

2. Принципи організації та 

складність операційних процесів  

3. Типи операційних процесів, їх 

ознаки.   

4. Організація операційного 

процесу у просторі та часі. 

 

 

 

dl.dut.edu.ua 

 

 

dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 4 

Тема 4: Операційна діяльність: 

ресурси, процеси та 

результати. 

 

1. Вміти визначати собівартість 

продукції. 

2. Вміти визначати майбутню 

вартість продукції. 

3. Розробити схему 

взаємозв’язків використання 

ресурсів в операційній системі. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Розділ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення 

ефективної 

організації 

Лекція 5 

Тема 5: Управління процесом 

проектування операційної 

системи. 

1. Проектування операційної 

системи: сутність, цілі та етапи.  

2. Види проектування в 

операційному менеджменті.  

3. Особливості проектування 

продукту та процесів у сфері 

послу.  

4. Сучасний рівень розвитку 

операційних систем.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5 

Тема 5: Управління процесом 

проектування операційної 

системи. 

 

1. Вміти визначати період 

проектування . 

2. Вміти використовувати 

методи проектування 

організації. 

3. Вміти керувати процесом 

проектування та приймати 

управлінські рішення відповідно 

до кожного з етапів 

проектування. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 6 

Тема 6: Управління поточним 

функціонуванням операційної 

системи. 

1. Довгострокове, 

середньострокове та 

короткострокове планування 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 
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операцій.  

2. Функції, завдання та основні 

вимоги до оперативного 

управління.  

3. Робоче середовище та умови 

праці в операційній системі. 

Практичне 

заняття 6 

Тема 6: Управління поточним 

функціонуванням операційної 

системи. 

 

1. Уміти прогнозувати 

ефективністю продукції, робіт та 

послуг.  

2. Вміти використовувати 

поточні функціонування 

операційної систенми. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 7 
Тема 7: Основи управління 

проектами. 

1. Сутність проектного підходу 

до управління організацією.  

2. Життєвий цикл проекту.  

3. Характеристика методів 

планування та контролю проектів. 

4. Програмне забезпечення 

управління проектами.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 7 

Тема 7: Основи управління 

проектами. 
 

1. Розробити перелік подій; 

встановити зв’язки між подіями. 

2. Розробити пропозиції щодо 

оптимізації виконання робіт. 

3. Приймати оптимізаційні 

управлінські рішення в 

критичних ситуаціях.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 8 
Тема 8: Основи менеджменту 

якості. 

1. Загальний менеджмент якості 

(TQM) 

2. Функції управління якістю  

3. Програми забезпечення якості Е. 

Демінга, Дж.Тагуші, 

А.Фейгенбаума.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 8 

Тема 8: Основи менеджменту 

якості. 
 

1. Володіти загальними 

знаннями системи якості. 

2. Володіти знаннями щодо 

програмного забезпечення 

системи якості.  

3. Розробляти загальні 

рекомендації щодо підвищення 

якості операційної діяльності. 

 

dl.dut.edu.ua 

 

dl.dut.edu.ua 

Лекція 9 

Тема 9: Управління 

результативністю та 

ефективністю операційної 

1.Продуктивність операційної 

діяльності підприємства 

2. Показники результативності 

 

 

 

dl.dut.edu.ua 

 

 

dl.dut.edu.ua 



 6 
діяльності. функціонування операційних 

систем. 

 

 

Практичне 

заняття 9 

Тема 9: Управління 

результативністю та 

ефективністю операційної 

діяльності. 

 

1. Вміти використовувати 

чинники ефективності діяльності 

підприємства. 

2. Вміти використовувати 

показники результативності. 

3. Уміти приймати ефективні 

управлінські рішення в різних 

ситуаціях. 

 

 

dl.dut.edu.ua 

 

 

dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Операційний 

менеджмент як різновид 

функціонального 

менеджменту. 

Тема 2. Операційна стратегія 

основа проектування 

операційної системи.  

Тема 3. Операційна система 

організації: поняття склад та 

види. 

Тема 4. Операційна діяльність: 

ресурси, процеси та 

результати. 

Тема 5. Управління процесом 

проектування операційної 

системи. 

Тема 6. Управління поточним 

функціонуванням операційної 

системи. 

Тема 7. Управління 

проектами.  

Тема 8. Основи менеджменту 

якості. 

Тема 9. Управління 

результативністю операційної 

діяльності.  

1. Проаналізувати поняття 

«операції» та «виробництво», їх 

взаємозв’язок і розбіжність. 

2. Операційна стратегія як 

складова частина загального 

процесу планування. 

3. Основні принципи системного 

підходу до управління. 

4. Особливості сучасного етапу 

розвитку операційної діяльності 

підприємств; основні ресурси 

операційної діяльності. 

5. Управління якістю при 

проектуванні виробу, проводити 

вартісний аналіз. 

6. Сутність та завдання управління 

матеріально-технічним 

забезпеченням підприємства. 

7. Основні методи сітьового 

планування. 

8. Оперативне та загальне 

управління якістю.  

9. Етапи моделювання процесу 

управління продуктивністю.  

1. Вміти охарактеризувати 

основні цілі та завдання 

операційного менеджменту. 

2. Вміти охарактеризувати 

важливість операційної стратегії 

підприємства та її вплив на 

ефективність його роботи. 

3. Вміти розкривати сутність 

системного підходу до 

управління операційною 

системою.  

4. Уміти визначати виробничі 

процеси за їх класифікацією.  

5. Організація виробничого та 

обслуговуючого процесів на 

підприємствах. 

6. Уміти визначати сутність і 

мету створення запасів на 

підприємстві. 

7. Володіти інформаційними 

програмами. 

8. Уміти застосовувати 

показники якості продукції. 

9. Уміти застосовувати 

показники результативності 

функціонування операційної 

системи.  

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
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1. Алькема В. Г. Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : кол.  монографія /  В. Г. Алькема, І. Г. 

Бабець, З. Б. Живко [та ін.] ; за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець. – Львів : Ліга- Прес, 2015. – 346 с. 

2. Бай С.І.  Операційний  менеджмент : електрон. підруч.  /  С.І. Бай, Ю.В. Гайдай, Н.В. Микитенко – К. : КНТЕУ, 2012 р.   

3. Старченко Г. В. Операційний менеджмент : навч. посібник / Г. В. Старченко, І. В. Калінько, І. А. Косач. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 

232 с.  

4. Трачука А. В. Операционный менеджмент : учебник / коллектив авторов ; под ред. А. В. Трачука. – 2-е изд., перераб. – М. : КНОРУС, 2018. 

– 360 с. 

5. Ткачова С. С. Операційний менеджмент / навч. посібник / С. С. Ткачова, Т. С. Пічугіна. –  Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2017. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: elib.hduht.edu.ua › bitstream 

6. Горелик О. М. Производственный менеджмент. Принятие и реализация управленческих решений / О. М. Горелик. – М. : Кно-Рус, 2010. – 

272 с. 

7. Трут О. О. Операційний менеджмент  : підручник / О. О. Трут. – К. : Академвидав, 2013. – 348 с. 

8. Попов Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко ; Институт экономики и финансов «Синергия». – М. : 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 208 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://znanium.com/catalog/author. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Підсумковий іспит 
Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft 
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