
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Операційний менеджмент в системі 

адміністрування» 

 

Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни «Операційний 

менеджмент в системі адміністрування»» є здобуття студентами необхідних 

теоретичних знань, методичних підходів і набуття практичних навичок щодо 

принципів, прийомів і методів операційного менеджменту в організації, зокрема 

управління змістом робіт в організації (підприємстві, установі) з урахуванням 

процесу організації виконання робіт, управління персоналом, підготовки і 

розповсюдження необхідної інформації та документів, а також щодо техніки 

адміністративної діяльності, що дозволить аспірантам отримати теоретичні та 

практичні уміння з операційного менеджменту та адміністрування. Предметом 

розгляду даної дисципліни є методи та технології діяльності й види робіт, що 

направлені на потреби організації в розумінні її дієвості як певного структурного 

утворення, що призначене для виконання закладених в ньому функцій управління 

та механізм реалізації адміністративної діяльності в процесі організації роботи 

трудового колективу. 

Передумови для вивчення дисципліни. Для вивчення дисципліни 

аспірант має володіти теоретичними знаннями та практичними навичками з 

менеджменту та теорії організації. 

Найменування та опис дисциплінарних компетентностей, формування 

котрих забезпечує вивчення дисципліни: 

– уявлення про сутність, функції та особливості операційного менеджменту 

в організації;  

– здатність та уміння здійснювати опис продуктів діяльності організації; 

– володіння технологією визначення змісту та переліку робіт в організації; 

– уміння формувати структуру персоналу та визначати кваліфікаційні 

вимоги до персоналу відповідно до визначеного обсягу робіт; 

– здатність застосовувати методи визначення послідовності робіт в процесі 

управління змістом робіт; 



– володіння технологією облаштування робочих місць для ефективної та 

безпечної праці при виконанні змісту робіт; 

– здатність аналізувати ефективність та результативність виконаних робіт в 

організації;  

– володіння інструментарієм реалізації адміністративної діяльності;  

– уміння застосовувати адміністративні методи управління;  

– здатність та уміння здійснювати документаційне забезпечення в процесі 

адміністративної діяльності;  

– володіння комунікативними технологіями в адміністративній діяльності. 

Результати навчання.  

Результатом навчання є забезпечення ефективного управління змістом робіт 

в організації на основі використання сучасних технологій операційного 

менеджменту, формування сучасної системи адміністрування, яка б базувалась на 

використанні  новітніх технологій управління та дозволяла  ефективно 

використовувати ресурси організації за допомогою вдалої техніки 

адміністративної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни. Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Операційний менеджмент в системі адміністрування» є: розкриття 

сутності теоретико-методологічних та соціально-економічних критеріїв 

операційного менеджменту в організації; формування теоретичних знань та 

практичних навичок і вмінь щодо процесу операційного менеджменту з 

урахуванням усіх його складових; організація виробництва як цілісного процесу 

виконання визначених робіт; вивчення механізмів планування та розвитку 

структури персоналу, задіяного в процесах виконання робіт та управління 

виконуваними роботами; ознайомлення із напрямами раціоналізації трудових 

процесів та впровадження оптимальних прийомів і методів виконання робіт; 

розвиток практичних знань і вмінь щодо роботи з технічною документацією в 

процесі управління змістом робіт; збір та узагальнення інформації щодо 

оцінювання тривалості та якості виконаних робіт; узагальнення теоретичних 

положень адміністративної діяльності та висвітлення її техніки. 

У результаті вивчення дисципліни «Операційний менеджмент в системі 



адміністрування» аспіранти повинні: 

знати: сутність та місце операційного менеджменту в системі 

адміністрування; основні складові визначення необхідних робіт у процесі 

створення продукту (послуги); основні напрями організації виробничого процесу; 

вимоги до персоналу організації, задіяного на різних етапах і рівнях виробничого 

процесу; шляхи удосконалення та розвитку кадрового потенціалу організації; 

основні види організаційних і технічних документів, що забезпечують діяльність 

організації в цілому та виробничий процес зокрема; функції та призначення 

інформаційної служби в організації; науково-теоретичні засади адміністративної 

діяльності у процесі управління організацією; правила та норми діяльності 

організації; моделі організаційної культури та методи просування корпоративного 

іміджу; інструменти організаційної та психологічної взаємодії; типи конфліктів та 

методи їх вирішення; принципи професійної етики і організацію етичних відносин 

в трудовому колективі; комунікативні технології адміністративної діяльності й 

шляхи організації документообігу; 

вміти: працювати з нормативними документами; аналізувати та оцінювати 

процес виконання визначених робіт; розуміти особливості проведення 

запланованих та позапланових робіт; розраховувати кількісні складові 

виробничого процесу (персонал, час тощо); складати основні види організаційних 

документів, що забезпечують діяльність організації; забезпечувати ефективний 

документообіг в організації; розрізняти та опрацьовувати інформацію, призначену 

для забезпечення внутрішніх і зовнішніх зв’язків організації; застосовувати 

адміністративні методи управління; розробляти місію та цілі організації; 

формувати організаційну культуру обирати модель організаційної культури у 

відповідності до діяльності організації; визначати цінності та норми діяльності, 

ідентифікацію та лояльність до організації; формувати організаційну та 

психологічну взаємодію у трудовому колективі; вирішувати конфліктні ситуації; 

здійснювати підготовку прес-релізу; організовувати проведення наради, прес-

конференції, презентації, переговорного процесу; складати організаційно-

розпорядчі документи, розробляти нормативні акти які регламентують 

організаційну культуру та взаємодію в діяльності організації; організовувати 



документообіг. 


