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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна «Операційний менеджмент» спрямована на отримання студентами нових знань в області: 
теоретичних основ, завдань, принципів і методів операційного менеджменту підприємств і організацій; 
  організації та проведення виробничого процесу та надання послуг; 
формування операційної стратегії; 
  організації, планування і управління технічною підготовкою виробництва; 
  управління виробничою потужністю підприємства; 
  нормування праці, управління запасами, управління якістю продукції і т.д. 

Ціль та задачі 

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи компетентностей на основі отримання теоретичних знань і 
практичних навичок за методологією менеджменту в діяльності підприємства, побудови ефективної системи управління 
операціями у виробництві, сервісі та інших галузях економіки. 
Завдання дисципліни - забезпечення необхідного рівня знань і практичних навичок за основними теоретико-методологічним 
основам операційного менеджменту. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - курсовий проект, іспит (6 семестр). 



результати 
навчання 

Демонструвати навички виявлення проблем та обгрунтування управлінських рішень. Описувати зміст функціональних сфер діяльності 
організаціӥ. Виявляти навички пошуку, збору та аналізу інформації. Виявляти навички організаційного проектування. Застосовувати 
методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. Демонструвати навички аналізу ситуації і здійснення 
комунікації в різних сферах діяльності організації. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 
Розробляти організаційно-управлінські рішення і оцінювати їх наслідки за допомогою економіко-математичних методів і моделей. 
Планувати і організовувати діяльність підприємства / організації з урахуванням наявних ресурсів і ризиків. Формувати поведінку 
підприємства на товарному ринку і ефективно управляти його логістичними потоками. 

Об `єм Загальний обсяг дисципліни 120 годин .: лекції - 32 год., Практичні заняття - 16 год, самостійна робота - 72 год. 

вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекцій чи практичних занять проводиться 
усна співбесіда по темі. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість 
до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Операційний менеджмент: 
поняття, призначення, 
економічна сутність.  

Практич
не 
заняття 1 

Визначити загальну тривалість процесу обробки 
партії деталей (тривалість операційного циклу) при 
різних видах руху, побудувати графіки руху партії 
деталей.  

 
Історія розвитку менеджменту. 

Лекція 2 Виробничий процес, типу 
виробництва та організаційна 
структура підприємства. 

  Класифікаційні підходи до 
операційних систем. 

Лекція 3 Особливості виробництва у 
сфері послуг. 

Практич
не 
заняття 2 

Визначити такт потокової лінії, розрахувати кількість 
робочих місць, необхідне число робітників і 
коефіцієнт їх зайнятості. Визначити параметри 
мережевого графіка двома методами - графічним і 
табличним. 

Сучасні моделі виробництва і 
сервісу. 

Лекція 4 Операційна стратегія. 
Стратегія процесів і 
продуктів. 

  Вартісний аналіз розробки 
продукту.  

Лекція 5 Організація, планування і 
управління технічною 
підготовкою виробництва. 

Практич
не 
заняття 3 

Визначте плановий термін окупності витрат на 
модернізацію цеху, розрахуйте показники оцінки 
інвестиційних проектів. 
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Життєвий цикл і режим 
функціонування операційної 
системи. 

Лекція 6 Управління виробничою 
потужністю підприємства  

Практич
не 
заняття 4 

Розрахувати вихідну, середньорічну виробничу 
потужність підприємства, а також можливий обсяг 
продукції за визначеною виробничої потужності у 
вартісному вимірі. 

Склад основних ресурсів - 
входять факторів операційної 
діяльності. 

Лекція 7 Основи технічного 
нормування праці. 

Практич
не 
заняття 5 

Визначити норму штучного часу на операцію, 
розрахувати норми обслуговування та чисельності 
наладчиків, визначити норму часу на складання та 
розбирання вузла в умовах дрібносерійного 
виробництва. 

Шляхи підвищення 
продуктивності операційної 
системи  

Лекція 8 Управління запасами і 
матеріально-технічним 

Практич
не 

Оволодіти навичками розрахунку базових показників 
системи управління запасами незалежного попиту і 

Сучасні методи управління 
матеріальними запасами. 



забезпеченням. заняття 6 складання графіка завезення товарів на підприємство. 
Визначити точку замовлення в моделі з фіксованим 
розміром замовлення. Визначити витрати на 
виконання замовлень. 

Лекція 9 Виробнича програма та 
забезпечення її виконання. 

Практич
не 
заняття 7 

Визначити загальну тривалість модернізації 
контактора шахтного типу і суму витрат на 
модернізацію з урахуванням фактора часу. 
Визначити загальну суму витрат освоєння нового 
асинхронного двигуна малої потужності з 
урахуванням сплати відсотків за кредит і складові 
цих витрат за джерелами фінансування. Визначити 
час і витрати на проведення функціонально-
вартісного аналізу шляхом зниження 
матеріаломісткості і трудомісткості виготовлення 
виробу. 

Прийняття рішень по 
просторовій організації 
підприємства.   

Лекция 10 Оперативно-виробниче 
планування 

Практич
не 
заняття 8 

Визначити логічну послідовність виконання робіт, 
побудувати лінійний і мережевий графіки, 
встановити календарні терміни виконання робіт . 

Управління поточним 
функціонуванням операційної 
системи. 

Лекция 11 Основи управління якістю 
продукції. 

   Зарубіжний досвід управління 
якістю продукції. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 



Значення виробництва. Еволюція дослідження в галузі виробничого менеджменту. Виробництво та виробничі системи. Об'єкт, предмет і завдання 
менеджмента. Деятельность операційних менеджерів. Виробничий та операційний менеджмент. Поняття про виробничий процес. Операція, вигляд 
операцій, управління операціями. Принципи организации производства. Виробничий цикл. типи виробництва. Виробництво типів виробництва 
організаційного управління. Характеристик послуги. Типи сервисних систем. Топологія в сфері послуг. Разработка услуг. Система безпеки послуги. Моделі 
проведення операцій у виробництві та сервісі. Поняття та економічна сутність операційної стратегії підприємств. Розробка та прийняття стратегії в 
операційному менеджменті. Формування стратегій товару. Формування стратегій процесів. Система створення та освоєння нової продукції. Науково-
дослідницькі роботи. Організація конструкторської підготовки виробництва. Організація технологічної підготовки виробництва. Організаційна підготовка 
виробництва. Система постійного покращення продуктів та процесів. Виробнича потужність підприємства та порядок її розробки. Організаційно-
технологічні аспекти розміщення обладнання. Гнучкість виробничого процесу. Значення та вміст технічного нормованого труда. Методи встановлення 
норм часу. Нормативи для нормування труда. Паспорт оборудования. Управління процесом нормування труда на підприємстві. Логістика виробничих 
процесів. Логістика запасів. Логістика складирования. Основні розділи та техніко-економічні показники виробничої програми. Визначення потреб у 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсах для виконання виробничих програм. Контроль для виконання виробничої програми. Аналіз безумовности 
виробництва. Содержание і завдання оперативно-виробничого планування. Оперативно-виробниче планування єдиного виробництва. Оперативно-
виробниче планування серійного виробництва. Оперативно-виробниче планування масового виробництва. Диспетчеризація виробництва. Значення 
стандартизації та сертифікації. Система якості. Структурування функцій якості. Текущее управління якім. Статистичний прийомовий контроль по 
альтернативному визнанню. Стандарти статистичного приймального контролю. 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• лекції: 30% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 30% семестрової оцінки оценки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добро 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і чесноти НТУ« ХПІ »»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту 
доводитися до співробітників дирекції. 

Сіллабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
  


