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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Операційний та виробничий 

менеджмент» є формування у майбутніх фахівців у сфері економіки сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, а 
також розуміння базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, 
теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю 
підприємства та умінь розроблення операційної стратегії, створення і 
використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення місії 
організації. 

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з 
питань: усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших 
складових будь-якої організації, через що спеціалісту в галузі управління 
потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного 
менеджменту; засвоєння принципів та методів раціонального організування, 
планування і контролювання за функціонуванням операційних систем різних 
видів; набуття вмінь щодо розроблення операційної стратегії підприємства; 
набуття вмінь щодо обґрунтування рішення стосовно створення операційної 
системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; 
забезпечення якості результатів операційної діяльності організації; отримання 
знань щодо особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних 
галузей. 

2. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати  
Загальні компетентності 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 
ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні компетентності 
СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.  
СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.  
СК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту; 
СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 
СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації. 
СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 
СК 20. Здатність аналізувати динаміку бізнес-процесів в організації. 
 



Програмні результати навчання 
ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 
ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 
ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.  
ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.  
ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.  
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.  
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 
ПРН 22. Демонструвати поглиблені знання з виробничого, операційного 

та логістичного менеджменту, менеджменту бізнес-процесів в організації. 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

1 2 3 4 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи операційного та виробничого менеджменту 

1 Тема 1. Теоретичні основи операційного 
менеджменту. 
Мета і завдання курсу „Операційний 
менеджмент”. Організаційна система і зовнішнє 
середовище. Місце операційного менеджменту 
в організаційній системі. Об'єкти управління в 
операційному менеджменті. Взаємодія 
операційного менеджменту і операційної 
системи. Підходи до визначення операційного 
менеджменту 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

2 Тема 2. Системний аналіз операційного 
менеджменту. 
Структури операційної системи. Структури 
операційного менеджменту. Функціональна 
структура управління. 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

3 Тема 3. Операційна стратегія. 
Поняття операційної стратегії. Операційні 
пріоритети. Пріоритети, що визначаються 
місцем на ринку. Зміщення конкурентних 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 
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пріоритетів у сучасних умовах. Структура 
операційної стратегії. 

 

4 Тема 4. Сутність, особливості та процедура 
прийняття рішень в операційному 
менеджменті. 
Суть, та характерні особливості прийняття 
управлінських рішень. Програмовані і не 
програмовані управлінські рішення. Процес 
розробки і прийняття управлінських 
рішень.  Класифікація рішень.  

14 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

5 Тема 5. Моделювання як інструмент 
обгрунтування та прийняття управлінських 
рішень. 
Суть та необхідність моделювання. Типи 
моделей та методи моделювання. Прийняття 
рішення в умовах невизначеності. Прийняття 
рішень в умовах ризику. Метод прийняття 
рішення на основі «дерева рішень».  

16 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

6 Тема 6. Суть, типи та методи прогнозування. 
Сутність та етапи прогнозування. Типи 
прогнозів. Якісні методи прогнозування. 
Методи кількісного прогнозування.  

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

7 Тема 7. Суть, структура, принципи та методи 
планування в операційному менеджменті.  
Суть, види та структура планів в операційному 
менеджменті. Принципи планування. Методи 
планування. Методи відпрацювання планів 
господарської діяльності. Методи операційного 
планування. 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

Змістовний модуль № 2. Практичні основи операційного та виробничого менеджменту 
8 Тема 8. Агрегатне планування: суть, основні 

стратегії та методи. 
Переваги та недоліки агрегатного планування. 
Основні стратегії агрегатного планування: 
пасивні, активні та змішані. Переваги та 
недоліки стратегій агрегатного планування. 
Основні методи агрегатного планування. 
Порівняльна характеристика методів 
агрегатного планування. 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

9 Тема 9. Проектне планування та управління 
проектами. 
Суть та мета проекту. Внутрішнє та зовнішнє 
середовище проекту. Класифікація проектів. 
Суть управління проектами. Фази управління 
проектами операційної системи. Відпрацювання 
розкладів проектів. Контроль проектів.  

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

10 Тема 10. Бізнес-планування в системі 
операційного менеджменту. 
Сутність та необхідність бізнес-планування. 
Функції, завдання та переваги бізнес-
планування. Підходи до формування бізнес-
плану. Загальні правила відпрацювання бізнес-
плану. Склад техніко-економічних досліджень 
при підготовці бізнес-плану. 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

11 Тема 11. Сутність, причини виникнення та 
види ризиків у виробничо-операційних 
системах. 
Поняття категорії „ризик” в історичному та 
економічному аспектах. Основні причини 
виникнення ризику та їх класифікація. Види 
ризиків, їх основні ознаки та загальна 
характеристика. 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

12 Тема 12. Основні підходи до управління 
ризиком та методи його мінімізації. 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
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Загальні принципи управління ризиком. Засоби 
(методи) реалізації управління ризиком. 
Пасивний захист від ризиків. Активні методи 
оптимізації ризиків.  

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

13 Тема 12. Управління якістю та 
конкурентоспроможністю діяльності 
виробничого підприємства. 
Поняття якості, її значення для підвищення 
конкурентоспроможності продукції. Методи 
визначення якості продукції і вплив її рівня на 
результати виробництва. Напрями забезпечення 
конкурентоспроможності продукції за якістю. 
Стандартизація і сертифікація продукції.  

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 

14 Тема 14. Управління інформаційним 
забезпеченням діяльності виробничих 
підприємств. 
Роль інформації в процесі управління. 
Класифікація інформації та вимоги до неї. 
Інформаційні системи управління на 
виробництві. Підходи до розробки систем 
інформаційного забезпечення. Автоматизовані 
інформаційні системи.  

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

2. Підготувати реферати та 
презентаційний матеріал по темі. 

 Разом 150  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит.  По поточному контролю здобувач може набрати 
бали за активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня 
підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, 
презентації індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1437#section-13


- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 



1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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