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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 4,5 

Галузь знань –  

07 «Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Спеціальність – 

073 «Менеджмент» 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Професійне 

спрямування: 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – курсова 

робота 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 

6-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітній ступінь: 

«бакалавр» 

34 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

34 год. 10 год. 

Лабораторні 

год.  год. 

Самостійна робота 

37 год. 117 год. 

Індивідуальне завдання: 
30 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50:50 

для заочної форми навчання – 10:90 

 

 



 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основною метою викладання дисципліни «Операційний менеджмент» є 

формування у студентів умінь розробки операційної стратегії, створення та 

використання галузевих операційних систем як основи забезпечення досягнення 

місії підприємства; набуття комплексу знань щодо базових принципів, основних 

категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень та практичних методів 

управління основною діяльністю підприємств. 

Головним завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни, є формування у студентів компетентності щодо базових принципів, 

основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних 

методів управління основною діяльністю підприємств та вмінь розроблення 

операційної стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем 

як основи забезпечення досягнення місії організації.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність визначати та описувати характеристики організації; 

- здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

- здатність визначати перспективи розвитку організації; 

- вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; 

- здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту; 

- здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту; 

- здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань; 

- здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 

персонал організації; 

- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Програмні результати навчання 

- Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства 

- Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

- Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

- Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

- Виявляти навички організаційного проектування. 

- Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

- Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

- Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації. 

- Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

- Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 



 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого 

підприємства; 

 категорійний апарат операційного менеджменту; 

 принципи та методи раціональної організації, планування і контролю 

функціонування операційних систем різних видів; 

 особливості операційного менеджменту на підприємствах різних галузей, в 

тому числі й тих, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

вміти:  

 розробляти операційну стратегію підприємства; 

 обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи; 

 підтримувати належний режим поточного функціонування операційної 

системи; 

 здійснювати менеджмент якості; 

 управляти продуктивністю операційної діяльності організації 

Курс «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» є нормативною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, 

передбачених стандартом вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової 

підготовки студентів, вивчення курсу «Менеджмент», «Системи технологій», 

«Інформатика та комп’ютерна техніка», «Дослідження операцій». 

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з 

галузевою специфікою спеціальності. 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Операційна система: процес створення, стратегія і 

тактика управління 

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 

1. Природа, історичний розвиток операційного менеджменту та його місце в загальній системі 

менеджменту. 

2. Категорійний апарат операційного менеджменту. 

3. Цілі та завдання операційного менеджменту на сучасному етапі 

розвитку економічних відносин.  

4. Структура і функції операційного менеджменту. 

Література: 1-5, 8, 9, 12, 18, 19-24, 28, 31-35, 37-39, 41, 43, 44, 47, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 64, 67, 

68, 70-73, 78, 80. 

 

Тема 2. Операційна система організації: поняття, склад та види 

1. Сутність, структурна побудова та класифікаційні підходи до операційних систем. 

2. Особливості одиничних операційних систем. 

3. Характеристика серійних операційних систем. 

4. Специфіка операційних систем масового виробництва. 

5. Особливості операційних систем із безперервним процесом. 

Література: 1-5, 9, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26-35, 39, 41-44, 47, 50, 53, 54, 56-59, 62, 64, 65, 67, 

68, 70-73. 

 

Тема 3. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

1. Операційний процес: сутність, структура та принципи організації. 

2. Типи операційних процесів. 

3. Організація операційного процесу у просторі. 

4. Організація операційного процесу у часі. 

Література: 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 27-33, 39, 41-44, 47, 53, 54, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 70-

73. 

 

Змістовий модуль 2. Система планування операційної діяльності 

підприємства 

 

Тема 4. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи 

1. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. 

2. Специфіка стратегії виробництва товару. 

3. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. 

4. Специфіка стратегії процесу. 

Література: 2-4, 8, 9, 12, 18, 19, 21, 32, 42, 46, 53, 61, 63, 66, 67, 69-72. 

 

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи 

1. Сутність та цілі проектування операційних систем. 

2. Проектування виробів та процесів у сфері виробництва. 

3. Проектування продукту та процесів у сфері послуг. 

4. Сучасний рівень розвитку операційних систем. 

5. Проектування виробничих потужностей та місце розташування підприємства. 

6. Процес проектування матеріально-технічних об'єктів. 

Література: 1-6, 9, 12, 13, 19, 21, 24, 28, 31, 32, 35, 39, 41-45, 47, 53, 54, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 

70-74. 



 

 

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи 

1. Особливості планування та контролювання операцій. 

2. Оперативне управління операційною діяльністю: функції, завдання, вимоги та технологія. 

3. Значення, завдання і принципи управління матеріальними ресурсами. 

4. Специфіка управління матеріальними ресурсами при залежному і незалежному попиті. 

5. Характеристика системи управління "точно у термін". 

6. Значення та зміст процесу формування робочого середовища. 

Література: 9-13, 16, 17, 19, 21, 24, 28-35, 43, 44, 47-49, 53, 54, 56, 58, 61-65, 67, 68, 70-73, 75, 

76, 81. 

 

Змістовий модуль 3. Управління функціональними сферами операційної 

системи  
 

Тема 7. Основи управління проектами 

1. Значення і сутність управління проектами у операційній діяльності. 

2. Організаційні структури, які застосовуються при реалізації проектів. 

3. Характеристика методів планування і контролю проектів. 

Література: 9, 12, 19, 28, 35, 36, 43, 44, 47, 54, 57, 62, 65, 67, 68, 

70-73,82. 

 

Тема 8. Основи менеджменту якості  

1. Сутність, значення та фактори формування якості товарів і послуг. 

2. Показники якості та методи їх оцінки. 

3. Характеристика програм щодо забезпечення якості. 

4. Впровадження системи загального менеджменту якості  

5. Якість як фактор забезпечення конкурентних переваг продукції.  
 

Література: 7, 12-15, 19, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 43, 

44, 46, 47, 51, 53-55, 58, 60, 62, 65-73, 77, 79. 

 

Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності 

1. Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем. 

2. Фактори підвищення ефективності операційної діяльності. 

3. Методи підвищення надійності функціонування операційних систем.  

4. Забезпечення сталого функціонування операційної системи в умовах змін зовнішнього 

середовища.   

Література: 9, 12, 19, 28, 35, 36, 43, 44, 47, 54, 57, 62, 65, 67, 68, 

70-73,82. 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

№ 

пор. 

Тема Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього л п інд. с.р. усього л п інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Операційна система: процес створення, стратегія і тактика 

управління 

1 Тема 1. Операційний менеджмент 

як різновид функціонального 

менеджменту 

11 2 2  7 11 0,5 0,5  10 

2 Тема 2. Операційна система 

організації: поняття, склад та види 
14 4 4  6 14 0,5 0,5  11 

3 Тема 3.Операційна діяльність: 

ресурси, процеси та результати 
10 4 4  2 10 1 1  6 

Всього по змістовому модулю 1 35 10 10  15 35 2 2  31 

Форма модульного контролю – тестування 

Змістовий модуль 2. Система планування операційної діяльності підприємства 

4 Тема 4.Операційна стратегія як 

основа проектування операційної 

системи 

15 4 4  7 15 1 1  13 

5 Тема 5.Управління процесом 

проектування операційної системи 
12 4 4  4 12 1 1  10 

6 Тема 6.Управління поточним 

функціонуванням операційної 

системи 

8 2 2  4 8 1 1  6 

Всього по змістовому модулю 2 35 10 10  15 35 3 3  29 

Форма модульного контролю – тестування 

Змістовий модуль 3. Управління функціональними сферами операційної системи 

7 Тема 7. Основи управління 

проектами 
15 4 4  7 15 1 0,5  13,5 

8 Тема 8. Основи менеджменту якості  8 2 2  4 8 1 0,5  6,5 

9 Тема 9. Управління 

результативністю операційної 

діяльності 

12 4 4  4 12 1 1  10 

Всього по змістовому модулю 3 35 10 10  15 35 3 2  30 

Форма модульного контролю – тестування 

Модуль 2. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

– Курсова робота 
30   30  30    30 

Форма модульного контролю – захист курсової роботи 

Всього по дисципліні 135 34 34 30 37 135 8 10  117 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

 



 

5. Теми практичних занять  

Основною метою практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» є 

закріплення теоретичних знань та набуття студентами навичок аналізу і синтезу організаційно-

управлінської інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері 

основної діяльності підприємства, що займається зовнішньоекономічною діяльністю. 

Методикою проведення практичних занять передбачено індивідуальне та колективне 

розв'язання розрахунково-аналітичних задач, обговорення конкретних ситуацій, ділові ігри, 

вирішення практичних завдань, тестування. 

Орієнтовний зміст практичних занять 

№ 

пор. 

Тема дисципліни Зміст занять Обсяг, 

годин 

1 Операційний менеджмент як 

різновид функціонального 

менеджменту 

Опитування. Тестування. 4 

2 Операційна система організації: 

поняття, склад та види 

Опитування. Вирішення практичного 

завдання щодо дослідження різних типів 

операційних систем. Тестування. 
2 

Контрольна робота. 2 

3 Операційна діяльність: ресурси, 

процеси та результати 

Розв'язання розрахунково-аналітичних 

задач. Тестування. 4 

4 Операційна стратегія як основа 

проектування операційної системи 

Оволодіння методикою побудови „Дерева 

рішень” при обґрунтуванні операційної 

стратегії підприємства. Тестування. 

7 

5 Управління процесом проектування 

операційної системи  

Опитування. 

Розв'язання розрахунково-аналітичних 

задач. 

4 

6 Управління поточним 

функціонуванням операційної 

системи 

Опитування. 

Розв'язання розрахунково - аналітичних 

задач. Тестування. 

4 

7 Основи управління проектами Оволодіння методикою сіткового 

планування. 

Розв'язання розрахунково-аналітичних 

задач. Тестування. 

4 

8 Основи менеджменту якості  Ознайомлення студентів з інструментарієм 

менеджменту якості. Тестування. 4 

9 Управління результативністю 

операційної діяльності 

Опитування. 

Розв'язання розрахунково-аналітичних 

задач. Тестування. 

4 

Разом з дисципліни 34 

 

6. Самостійна робота 
Головною метою самостійної роботи студентів у процесі вивчення дисципліни 

«Операційний менеджмент» є поглиблення набутих знань і сформованих умінь, їх 

застосування для вирішення завдань щодо ефективної організації операційного менеджменту 

в різних типах операційних систем, формування індивідуального підходу до вирішення 

розглянутих проблем. 

Результати, отримані в процесі виконання завдань самостійної роботи, в подальшому 

можуть бути використані під час підготовки дипломних проектів. 

Зміст самостійної роботи студентів полягає в опрацюванні літературних джерел, 

вивченні законодавчих та нормативних актів із зазначених питань; виконанні індивідуальних 



 

та колективних завдань на основі результатів спостереження за операційною діяльністю і 

операційним менеджментом конкретних підприємств, дослідження практичних матеріалів 

реально функціонуючих об'єктів управління; написанні есе, звітів тощо. 

З деяких тем дисципліни передбачено самостійне доопрацювання завдань, яке за 

браком часу не було завершене на практичних заняттях. 

Після кожних чотирьох тем дисципліни передбачений контроль викладачем 

результатів самостійної роботи студентів. 

Своєчасність та повнота самостійно виконаних завдань позитивно впливають на 

загальні результати поточного та рубіжного контролів з дисципліни "Операційний 

менеджмент". 

Орієнтовний зміст самостійної роботи студентів 

№ 

пор. 

Тема дисципліни Зміст завдань 

 

Обсяг, 

годин 

1 Операційний менеджмент як 

різновид функціонального 

менеджменту 

Написання есе щодо актуальності операційного 

менеджменту підприємства в сучасних умовах 

та власного бачення і сподівань стосовно 

дисципліни "Операційний менеджмент". 

7 

2 Операційна система 

організації: поняття, склад та 

види 

Оформлення у вигляді таблиці результатів 

дослідження особливостей різних типів 

операційних систем. Підготовка реферату. 

6 

3 Операційна діяльність: 

ресурси, процеси та 

результати 

Розв'язання розрахунково-аналітичних задач.  

Підготовка реферату. 2 

4 Операційна стратегія як 

основа проектування 

операційної системи 

Розв'язання розрахунково-аналітичних задач. 

Підготовка реферату. 6 

5 Управління процесом 

проектування операційної 

системи 

Завершення розв'язання розрахунково-

аналітичної задачі. 

Ознайомлення з планіровкою конкретного 

матеріально-технічного об'єкта на підприємстві, 

та підготовка звіту про його результати. 

8 

6 Управління поточним 

функціонуванням 

операційної системи 

Завершення розв'язання розрахунково-

аналітичної задачі.  6 

7 Основи управління 

проектами 

Завершення розв'язання розрахунково-

аналітичної задачі. Підготовка сіткового графіка 

за індивідуальним набором умов та його 

оформлення на подвійному аркуші паперу. 

7 

8. Основи менеджменту якості  Завершення розв'язання розрахунково-

аналітичної задачі. Написання ессе. 
4 

9 Управління 

результативністю 

операційної діяльності 

Розв'язання розрахунково-аналітичних задач.  

Підготовка реферату 4 

Разом з дисципліни  37 



 

7. Індивідуальні завдання (Курсова робота) 
Виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» є формою 

самостійної роботи студентів і спрямоване на підвищення якості їх професійної підготовки. 

Курсова робота призначена для поглиблення вивчення проблем операційного 

характеру та пошуку шляхів і варіантів їх вирішення. 

Загальними вимогами до курсової роботи є науковий підхід до вирішення проблемних 

питань операційного менеджменту, практична значимість та обґрунтованість висновків і 

пропозицій, а також чіткість побудови її структури, логічна послідовність викладення 

матеріалу та належне оформлення. 

Курсова робота складається з титульного аркуша, змісту, вступу, трьох розділів за 

темою курсової роботи, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. 
ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Ділові взаємовідносини в апараті управління. 

2. Документаційне забезпечення в операційному менеджменті. 

3. Дослідження операцій у виробничому менеджменті. 

4. Закордонний досвід впровадження і розвитку операційного менеджменту. 

5. Інноваційні підходи до розвитку операційної системи і операційних функцій. 

6. Інформаційне забезпечення функціонування операційної системи. 

7. Механізм управління персоналом в операційному менеджменті. 

8. Моделі і методи проектування операційної системи. 

9. Мотиваційні механізми в операційному менеджменті. 

10. Оперативне і тактичне планування в операційній системі ( на прикладі). 

11. Організація обслуговування виробництва. 

12. Організація, продуктивність та оплата праці в операційному менеджменті. 

13. Основні операційні функції виробничої системи. 

14. Основні підходи до підвищення продуктивності операційної системи. 

15. Основні підходи до розробки і планування оптимальної виробничої програми 

операційної системи. 

16. Основні системи управління запасами операційної системи. 

17. Особливості проектування операційної системи сфери виробництва. 

18. Планування виробничої потужності підприємства. 

19. Проблеми впровадження системи управління запасами „точно-в-строк”
:
 в практику 

роботи вітчизняних підприємств. 

20. Проблеми створення і функціонування виробничих підприємств в умовах України. 

21. Програмно-цільові структури управління: сутність і сфери застосування. 

22. Процес планування матеріального забезпечення операційної системи. 

23. Процес прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті. 

24. Процес розробки і створення операційної системи у сфері виробництва. 

25. Регламентація діяльності в системі операційного менеджменту. 

26. Система виробництва в сучасному операційному менеджменті. 

27. Системні методи прийняття рішень. 

28. Стратегії планування в операційному менеджменті. 

29. Стратегічне планування і розробка оптимальної стратегії операційної системи. 

30. Сучасні системи оперативного управління операціями. 

31. Удосконалення управління виробничим процесом. 

32. Удосконалення управління якістю в операційному менеджменті. 

33. Якісні показники ефективності використання обладнання операційної системи. 

34. Проектування продукту (послуги) на основі сучасних операційних технологій 

35. Проектування і розвиток операційного процесу виробництва товарів 

36. Вибір форми та методів організації операційного процесу виробництва товарів 

37. Проектування виробничої потужності організації 

38. Вибір устаткування та методів його розміщення в підприємстві 

39. Вибір місця розташування організації 

40. Проектування робіт та нормування праці в операційному менеджменті організації 

 



 

8. Методи навчання 
Навчальний курс базується на проведенні із студентами лекційний, практичних 

занять, виконанні ними самостійних творчих завдань, контрольних та лабораторних робіт, 

написанні та захисті курсової роботи. При цьому застосовується методика проблемного 

навчання і модульно-рейтингова система оцінювання знань. 

Задіяні форми навчання: лекційні, інформативні, аналітичні, проблемні заняття, 

дискусії, ділові ігри. 

Методи навчання – методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 

вимірювання); абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання; системний; 

критика аргументів; мозкові атаки, рольові ігри. 
 

9. Методи контролю 
Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів охоплює всі види занять, які 

згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські та практичні 

заняття, а також самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань.  

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль.  

Перевірка та оцінювання знань студентів здійснюється в наступних формах:  

1. Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять.  

2. Оцінка рівня виконання індивідуального завдання.  

3. Проведення проміжного тестування.  

4. Проведення поточного модульного контролю.  

5. Проведення підсумкового письмового екзамену. 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюють 

згідно з кредитно-трансферною системою організації навчального процесу. 

Критерії та шкала оцінювання знань і умінь студентів 

Оцінка  

національна 

Оцінка 

ЕСТS 
Визначення ЕСТS 

Кількість 

балів з 

дисципліни 
Відмінно А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 

Добре  В Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 82-89 

С Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю 

помилок 

74-81 

Задовільно  D Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків 64-73 

Е Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-63 

Незадовільно  FХ Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати 

позитивну оцінку 

35-59 

F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота <35 
    

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

Бал 

перевірки 

1. Перевірка курсової роботи: 70  

 відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її виконання 
45  

 самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення, 

виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць 
10  

 наявність елементів науково-дослідного характеру 5  

 використання комп’ютерних технологій 5  

 відповідність стандартам оформлення 5  

2. Захист курсової роботи (проекту), в тому числі: 30  

 доповідь 10  

 правильність відповідей на поставлені запитання 20  

Всього  100  

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Назва модуля 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

З
аг

ал
ьн

а 
 

су
м

а 
б
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ів

 

Кількість балів за  

модуль 
25 25 20 

Змістові модулі Т 1 Т 2 Т 3 МК1 Т 4 Т 5 Т 6 МК2 Т 7 Т 8 Т 9 МК3 

Кількість балів за 

змістовими модулями та 

модульним контролем 
6 6 6 7 6 6 6 7 4 4 5 7 

30 100 

Поточний контроль 70 

 

Норми розподілу балів: 
№ 

п/п 
Вид навчальної діяльності Оціночні бали 

Обов’язкові бали 

1. Виступ на семінарському занятті, участь в обговоренні питань 

семінару 
0-2 балів 

2. Виконання та захист практичних робіт 0-2 балів 

3. Розв’язування задач, виконання вправ 0-2 балів 

4. Вчасне виконання модульних контрольних заходів 0-1 бали 

За вибором студента 

1. Підготовка письмового реферату (не більше одного з 

дисципліни) 
1-5 балів 

2. Участь у вузівській олімпіаді 3 балів 

3. Виступ з доповіддю на студентській науковій конференції 3 балів 

4. Участь у конкурсі студентських наукових робіт 5 балів 

Заохочувальні бали 

1. Призове місце на університетській предметній олімпіаді 10 балів 

2. Заохочувальні бали за творчий підхід до навчання 1-3 балів 
 

 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Операційний 

менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр»  

денної та заочної форм навчання / Уманський НУС. Укладач: Н.О. Вернюк – Умань, 2019. – 

22 с. 

2. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів спеціальності 

073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр» з дисципліни «Операційний менеджмент» / 

Уманський НУС. Укладач: Н.О. Вернюк – Умань, 2019. – 20 с. 
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