
1. Назва модуля: Операційний менеджмент 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.06_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 44 (в т.ч. лекції – 20 год., практичні – 24 год.) 
6. Лектор: Подзігун Світлана Миколаівна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: сутність операційного менеджменту, етапи розробки операційної 
стратегії,  процеси операційної діяльності; методи проектування операційної 
системи підприємства, а також продукції і послуг; інструменти проектного 
менеджменту та загального менеджменту  якості; показники результативності 
функціонування виробничих та невиробничих операційних систем. 

вміти: самостійно формувати стратегію операційної системи; 
використовувати принципи та методи раціонального організування, планування і 
контролювання за функціонуванням різних операційних систем; обґрунтовувати 
управлінські рішення щодо створення операційної системи та її розвитку, 
підтримки належного режиму її функціонування; розраховувати параметри 
операційних процесів та розробляти пропозиції щодо їх удосконалення на 
виробничих і невиробничих підприємствах. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка 
кореквізити: управління персоналом, стратегічний менеджмент, 

менеджмент 
10. Зміст модуля:  Операційна система організації: структурно-процесна 

характеристика. Операційний менеджмент як різновид функціонального 
менеджменту. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному 
менеджменті. Планування і контроль реалізації операційної функції організації. 
Забезпечення усталеного функціонування операційної системи. Управління якістю 
та продуктивністю операційної діяльності. Виробнича стратегія як основа 
проектування та створення операційної системи.  Ключові аспекти перетворень та 
розвитку операційної системи. Інструментарій проектного менеджменту та його 
застосування в управлінні створенням і розвитком операційної системи.  

11. Рекомендована література: 
1. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г., Уткін О. Ф., Анін В. І. та ін. – К.: 

Алеута, 2008. – 652 с. 
2. Менеджмент і маркетинг: навч. посібник / За редакцією доктора екон. наук 

Аніна В. І. – К.: КНУБА, 2006. – 752 с. 
3. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: підручник / Мартиненко М. М. – К.: 

Каравела, 2005. – 494 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
науково-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 

 
 
 


