
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Мета курсу – є формування у студентів компетентності щодо базових положень, 
принципів та сучасних концепцій теорії операційного менеджменту, практичного 
інструментарію управління основною діяльністю підприємств, а також розвитку 
навиків у сфері розроблення операційної стратегії, формування системи управлінських 
рішень спрямованих на удосконалення операційної системи організації, забезпечення 
ефективності операційної діяльності. 

Дисципліна «Операційний менеджмент» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Економічна інформатика», 
«Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент і 
маркетинг». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність самостійно здійснювати діагностику виробничої 
діяльності підприємства, аналізувати його виробничі проблеми у їх взаємозв’язку та 
взаємозалежності, а також оволодінні практичними навичками розроблення 
управлінських рішень спрямованих на забезпечення ефективної трансформації 
операційної системи підприємства, її інноваційного розвитку та досягнення на цій 
основі стратегічної конкурентоспроможності.  

Програмні результати навчання: 
знати: зміст, функцій та завдань операційного менеджменту як різновиду 
функціонального менеджменту; основні етапи становлення операційного менеджменту 
як науки та практичної діяльності, чинників та закономірностей його розвитку; 
сутності операційної системи організації як об’єкту операційного менеджменту, її 
структурних елементів, характерних особливостей, підходів до класифікації та 
тенденцій існування;  
вміти: обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки 
належного режиму її поточного функціонування; розробляти операційну стратегію 
організації, оцінювати її ефективність; обґрунтовувати вибір методів та інструментарію 
забезпечення ефективного розвитку операційної системи; використовувати 
інструментарій управління якістю та продуктивністю операційної діяльності 
організації; 
володіти: застосування базового інструментарію проектного підходу до управління 
організацією; обґрунтування інструментарію управління операційною системою 
організації на різних етапах її життєвого циклу; застосування інформаційних 
технологій в операційному менеджменті. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Виробництво 
як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. 
Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю). 
Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції. 
Категорія «операційна діяльність» та «виробнича діяльність», їх взаємозв’язок та 
розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні 
характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту 



організації. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними 
видами менеджменту. Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова 
революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем. 
Основи управління проектами. Сутність проектного підходу до управління 
організацією. Значення та основнізавдання в процесі управління проектами. 
Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за 
допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового 
планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання 
та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (СРМ). 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


