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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності
Метою викладання дисципліни “Операційний менеджмент та управління
проектами” є формування у студентів компетентності щодо базових принципів,
категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів
управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення
операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних
підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації, а також
формування комплексу знань і вмінь з методології управління проектами,
адаптації та впровадження підприємницьких проектних рішень у практичну
діяльність суб’єктів господарювання.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде
студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
- методи управління операційними процесами;
- операційну концепцію функціонування підприємства;
- вплив операцій на підвищення якості та зниження собівартості
продукції;
- організаційні засади побудови операційної системи;
- принципи і методи раціональної організації, планування і контролю за
функціонуванням операційних систем різних видів;
- теорію і методологію управління проектами;
- технологію життєвого циклу проекту;
- механізми управління проектами;
- методологію вибору проекту підприємства,
його діагностики та
оцінки;

- методологію проектного планування, проектного аналізу;
- принципи забезпечення якості проектів.
вміти:
- планувати операційний процес та бізнес;
- застосовувати сучасні методи оцінки ефективності операційної системи;
- формувати операційну стратегію і тактику;
- розробляти операційну стратегію підприємства;
- обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи;
- діагностувати стан операційної системи;
- управляти якістю та продуктивністю операційної діяльності організації.
- формулювати, структурувати і систематизувати цілі та функції
управління проектом;
- визначати склад, ієрархії і взаємозв’язки між виконавцями і органами
управління роботами проекту;
- визначати раціональну послідовність, тривалості і строки виконання
робіт проекту та їх оптимізовувати й графічно представляти;
- розраховувати обсяги витрат ресурсів проектів, визначати джерела
їхнього покриття, встановлювати оптимальні способи витрачання
ресурсів в умовах їхнього обмеження;
- визначати ризики проектів, джерела їх виникнення, обсяги можливих
збитків, розробляти програми або плани мінімізації втрат при настанні
подій передбачуваних ризиків.
3. Методи контролю _ поточний контроль, модульний контроль, залік
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне оцінювання та модульна робота
Змістовий модуль
Змістовний
Змістовний
Разом балів
модуль 1
модуль 2
25
25
50

Залік
(балів)

Сума
балів

50

100

5. Викладач(і): Витвицька Ольга Данилівна, д.е.н., професор
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

