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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

7 семестр для бакалаврів 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Економіко-гуманітарний факультет  

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації,зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між 

ними. 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту. 

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту. 

СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

Результати навчання 

ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 

ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

ПРН10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

ПРН11.Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 



комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Дисципліна «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси 

підприємства», «Основи менеджменту», «Менеджмент» (спец. курс) 

Основні теми 

дисципліни 
32 години лекцій та 16 годин практичних занять, залік 

Теоретична база й основні компоненти виробничого (операційного) 

менеджменту. Основний зміст виробничого процесу. Організаційні 

аспекти виробничого менеджменту. Типи операційних систем та їх 

ефективність. Особливості виробництва в сфері послуг. Проектування 

потокового й автоматизованого виробництва. Планування виробничої 

програми організації. Менеджмент перевезень на залізничному 

транспорті. Операційний менеджмент вагонного господарства. 

Операційний менеджмент локомотивного господарства. . Операційний 

менеджмент господарства колії. Операційний менеджмент господарств 

енергопостачання та СЦБ і зв’язку. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Основна 

1. Воронкова В. Г, Беліченко А. Г., Желябін В. О. Операційний 

менеджмент: Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія 2009». — 438с. 

2. Белінський П. І Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. — 

К.: ЦНЛ, 2005. — 624 с. 

3. Тян. Р.Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектами: 

Підручник. — К.: ЦНЛ, 221 с. 

4. Михайловська О. В. Операційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: 

Кондор, 2008. — 550 с. 

5. Економіка, організація і планування виробництва на залізничному 

транспорті. Частина 1: Навчальний посібник/Кобець О.В., Пивовар Т.Г. 

та ін.-К.: «Дельта», 2008.-206с. 

6. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) 

менеджмент. Підручник.,-К.: «Дельта», 2003.-530с.  

Додаткова 

7. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент:Учебник., — Санкт-

Петербург, 2002.—319с.  

8. Стивенсон В. Дж. Управлениепроизводством: Пер. с англ. — М.: 

БИНОМ, Лаб. базовых знаний, 1999. — 928с. 

9.Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный 

менеджмент: Пер. с англ. — М.: Издат. дом «Вильямс», 2001. — 704 с. 

Інформаційні ресурси 

10. Бібліотека університету та її депозитарій 

(https://library.diit.edu.ua/uk/catalog, 

https://library.diit.edu.ua/uk/catalog?category=books-and-other 

11. Тесленко Т. В. Дистанційний курс. Операційний менеджмент 

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=184 

 

 

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=184

