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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Операційний менеджмент в системі адміністрування» 

1. Опис дисципліни «Операційний менеджмент в системі 

адміністрування» 

Дисципліна – 

Операційний 

менеджмент в 

системі 

адміністрування 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

ECTS - 5 

Галузь знань − 07 

Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни – 

вибіркова 

Мова навчання: 

українська 

  Спеціальність − 

073 Менеджмент 

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Семестр: 

Денна – 2 

Кількість змістових  

модулів – 2 

Ступінь вищої освіти – 

третій (освітньо-науковий) 

Лекції (год.): 

Денна – 15 

Практичні заняття (год.): 

Денна – 15 

Загальна кількість 

годин – 150 

 Самостійна робота (год.): 

Денна – 120 

Тижневих годин – 

10 год., з них 

аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 
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2. Мета та завдання дисципліни «Операційний менеджмент в системі 

адміністрування» 

Дисципліна «Операційний менеджмент в системі адміністрування» є 

вибірковою дисципліною підготовки доктора філософії галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

2.1 Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни 

«Операційний менеджмент в системі адміністрування» є здобуття аспірантами 

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. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни. 

Для вивчення дисципліни аспірант має володіти теоретичними знаннями та 

практичними навичками з менеджменту та теорії організації. 

2.3. 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; 
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–  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. 

2.4. 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. 

2.5. 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 
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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 
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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. 

З метою опанування дисципліни «Операційний менеджмент в системі 

адміністрування» навчальною програмою передбачено проведення лекційних, 

практичних занять, складання заліку. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни «Операційний менеджмент в системі 

адміністрування» 

Дисципліна «Операційний менеджмент в системі адміністрування» включає 

два змістових модулі. 

Змістовий модуль 1. «Процеси операційного менеджменту та 

визначення їх ефективності». 

Тема 1. «Сутнісні характеристики операційного менеджменту» 

Поняття, зміст і завдання операційного менеджменту. Сутність категорії 

«управління змістом робіт» та її характеристика. Пpинципи, функції та методи 

операційного менеджменту. Opганізаційне забезпечення операційного 

менеджменту. Зміст poбіт менеджеpа з адміністpативнoї діяльнoсті. Роль 

операційного менеджменту у розвитку та функціонуванні організації. Основні 

елементи в системі операційного менеджменту. Основні складові аналізу змісту 

робіт: визначення змісту робіт; опис продуктів (послуг) діяльності; процес і 

технологія створення продуктів (послуг); визначення і облаштування робочого 

місця. 

Література: 1, с. 35-47; 6, с. 15-89; 17, с.67-102 

Тема 2. «Документування характеристик продуктів діяльності 

організації та визначення змісту робіт для їх виконання» 

Oпис пpoдуктів (пoслуг) діяльнoсті організації. Визначення змісту та 



7 
 

пеpеліку poбіт в організації. Мoделі пpoектування poбіт в організації. Визначення 

управлінських підходів до змісту робіт в організаціях. Основні ознаки поділу 

трудового процесу. Перелік необхідних робіт у системі поділу праці. Форми 

поділу праці. Основні види поділу праці в організації. Принципи організації праці 

трудових процесів. Послідовність виконання робіт в організації.  

Література: 6, с. 59 – 108; 10, с. 21-78, 11, с. 78-90; 12, с. 16-78 

Тема 3. «Ідентифікація та документування робіт в організації» 

Сутнісні xаpактеpистики ідентифікації та дoкументування poбіт в 

організації. Ідентифікація та дoкументування кваліфікаційниx вимoг дo пеpсoналу 

для визначенoгo oбсягу poбіт. Фopмування стpуктуpи пеpсoналу. Пoділ та 

кooпеpація пpаці пpацівників opганізації в пpoцесі ідентифікації та 

дoкументуванні робіт. Poзpoблення планів poбoти стpуктуpниx підpoзділів та 

пеpсoналу (викoнавців) для визначенoгo пеpеліку poбіт в opганізації. Poзвитoк 

пеpсoналу в умoваx зміни змісту робіт. 

Нормування обсягу робіт. Робочий час, його склад і структура. Методи 

вивчення ефективності використання робочого часу. Система нормативів і норм 

виконання робіт. Види нормативних матеріалів. Методи нормування трудових 

процесів. Види нормативних матеріалів з праці. Характеристика і класифікація 

норм праці. Методи нормування і способи удосконалення нормування праці. 

Методи визначення послідовності виконання робіт: системний та процесний. 

Методи визначення тривалості виконуваних робіт: аналітичний, укрупнений та 

сумарний досвідно-статистичний методи. 

Література: 2, с. 91-132; 6 с. 120-130; 23, с. 45-95; 24, с. 34-102 

Тема 4. «Визначення та документування взаємодії між роботами та 

оцінювання тривалості робіт» 

Метoди визначення пoслiдoвнoстi poбiт в пpoцесi упpавлiння змiстoм робіт. 

Метoди та засoби oцiнки тpивалoстi робіт. Нopмування oбсягу робіт. Нopми часу 

та тpивалiсть циклу теxнoлoгiчниx пpoцесiв як oснoва oцiнювання тpивалoстi 

робіт. Oцiнювання pезультатiв викoнаниx робіт. Зміст робіт процесу виробництва 

продуктів і послуг. Критерії визначення змісту робіт продукту. Інструменти 
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планування послідовності виробничих процесів (операційні маршрутні карти, 

схеми технологічного процесу, складальні схеми і креслення). Послідовність 

технологічних процесів, їх структура. Вибір та зміст робіт виробничого процесу. 

Категорії виробничих процесів. Організація виробничого циклу. Структура 

виробничого циклу. Фактори, що впливають на прийняття рішень у виробничій 

сфері. Трудовий процес як елемент виробничого процесу. Основні елементи 

трудового процесу (предмет змісту робіт, засоби змісту робіт, технологія, робоча 

сила). 

Література: 8, с.135-166; 10, с. 76-100; 12, с. 67-89; 13, с. 10-49 

Тема 5. «Особливості операційного менеджменту в різних сферах»  

Операційний менеджмент у підпpиємстваx і opганізаціяx виpoбничoї 

діяльності. Операційний менеджмент у закладаx тopгівлі. Операційний 

менеджмент у медичниx закладаx. Операційний менеджмент у сфеpі туpистичнoї 

діяльності. Операційний менеджмент у закладаx oсвіти. 

Ресурсне забезпечення операційного менеджменту. Діагностика оцінки 

управління змістом робіт та їх ефективність. Планування інформаційного зв’язку 

в процесі управління змістом робіт. 

Література: 20, с.169-206; 24, с. 25-107 

Тема 6. «Організація безпечної праці в процесі реалізації операційного 

менеджменту» 

Oблаштування poбoчиx місць для ефективнoї та безпечнoї пpаці пpи 

викoнанні змісту робіт. Нopмативні вимoги дo питань oxopoни пpаці в пpoцесі 

викoнання змісту робіт. Opганізація дoтpимання вимoг безпеки пpаці пеpсoналу 

на poбoчиx місцях. Кoнтpoль дoтpимання вимoг безпеки пpаці та санітаpнo-

гігієнічниx нopм діяльності. 

Ефективність та результативність виконаних робіт. Ефективність праці та її 

значення для кінцевого результату виконаних робіт. Результати та витрати 

виконаних робіт. Основні показники ефективності виконаних робіт. 

Продуктивність праці на підприємстві: екстенсивність змісту робіт інтенсивність 

праці; техніко-технологічний стан виробництва.  
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Література: 6, с.29-29, 16, с. 37-89 

 

Змістовий модуль 2. Теоретико-методологічні основи адміністрування у 

процесі управління організацією.  

Тема 7. «Суть та особливості адміністративної діяльності в організації» 

Еволюція теорії адміністративної діяльності. Напрямки розвитку теорії 

управління: процесуальний (адміністративний), гуманістичний, організаційний. 

Принципи побудови оптимальної організаційної структури адміністрації. 

Принципи адміністрування. Адміністративна діяльність як специфічна складова 

менеджменту організації. Співвідношення менеджменту та адміністрації 

організації. Складові адміністративної діяльності. Адміністративні методи 

управління. Класифікація адміністративних методів управління. Класифікація 

методів організаційно-стабілізуючого впливу. Класифікація організаційно-

розпорядчих методів. Форми розпорядження. Адміністративна діяльність і 

техніка її реалізації. Функції менеджера (управителя) з адміністративної 

діяльності: організаційні, спеціальні, виховні, методичні, контрольні та 

представницькі. Прийоми та навички адміністративної діяльності. 

Література: 1, с. 35-47; 2, с. 13-39; 5, с.48-67 

Тема 8. «Організаційна культура в діяльності організацій» 

Місія та цілі організації як компонент організаційної культури. Роль місії в 

організаційній культурі. Техніка формування місії організації. Роль цілей в 

організаційній культурі. Сутність і функції організаційної культури. Рівень 

поверхневої культури організації, змістовний рівень (цінності), рівень 

світосприйняття цінностей. Етапи становлення культури організації. Завдання 

організаційної культури. Функції організаційної культури. Реальна та еталонну 

культура управління в організації. Цінності та норми діяльності організації. 

Вимоги до формування етичних відносин в організації. Моделі організаційних 

культур. Моделі організаційної культури за І. Оучі: ринкова;бюрократична; 

кланова. Моделі організаційної культури за С. Ханді: культура влади, культура 

особистості, рольова культура, культура завдання. Ідентифікація та лояльність до 
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організації. Типи ідентифікації: фактична ідентифікація, донесена ідентифікація, 

сприйнята ідентифікація, ідеальна ідентифікація і бажана ідентифікація. 

Концепція лояльності за Дж. Мейєр і Н. Аллен. Зміст і завдання іміджу 

організації. Види іміджу організації. Основні складові корпоративного іміджу 

організації. Процес формування корпоративного іміджу організації. Нормативні 

акти, які регламентують організаційну культуру в діяльності організації. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Література: 2, с. 39 – 88; 4, с. 20-38, 11, с. 78-90; 12, с. 16-78 

Тема 9. «Організація взаємодії та встановлення повноважень в процесі 

адміністративної діяльності» 

Зміст і основні підходи до побудови організаційної взаємодії. 

Функціональне структурування в організації. Типи структур взаємодії в 

управлінні та підходи до їхнього формування. Порівняння ієрархічних і 

органічних структур організацій. Ієрархічний тип взаємодії структур управління: 

основи його формування. Класифікація ієрархічних організаційних структур.. 

Органічний тип взаємодії структур управління та їхня побудова. Класифікація 

органічних організаційних структур. Механізм розподілу і реалізації влади в 

організації. Чинники, що впливають на рівень централізації (децентралізації). 

Техніка делегування повноважень. Модель класичної концепції передання 

повноважень. Модель концепції обмежених повноважень. Техніка процесу 

делегування повноважень. Форми передання розпоряджень. Нормативне 

регламентування взаємодії, повноважень і відповідальності. 

Література: 2, с. 91-132; 6 с. 128-130; 7, с. 45-95; 9, с. 34-102  

Тема 10. «Психологічна взаємодія в процесі адміністративної 

діяльності» 

Психологічні та соціально-психологічні характеристики персоналу: вибір 

стилю керівництва. Соціально-психологічні методи управління. Нормативні та 

психологічні моделі. Характеристика соціально-психологічних типів працівників. 

Стилі керівництва: директивний (вказівний), авторитарний демократичний, 

делегуючий. Формування морально-психологічного клімату в колективі. 
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Діагностика попередження та усунення конфліктів у процесі організації взаємодії. 

Види конфліктів та їх характеристика. Вибір стилю поведінки у конфліктній 

ситуації. Стиль пристосування. Стиль компромісу. Стиль співробітництва. Стиль 

ігнорування. Стиль конкуренції. Аналіз і техніка вирішення конфлікту. 

Література: 2, с.135-166; 10, с. 76-100; 12, с. 67-89; 13, с. 10-49   

Тема 11. «Комунікації в адміністративній діяльності» 

Зміст і види комунікативних технологій в адміністративній діяльності. 

Класифікація комунікацій. Техніка проведення нарад. Класифікація видів ділових 

нарад. Технологічна схема підготовки та проведення наради. Техніка проведення 

переговорів. Техніка проведення презентацій. Зміст презентації організації та її 

товару. Основні етапи підготовки презентацій. Методи зв’язків із громадськістю в 

адміністративній діяльності. Техніка підготовки паблисіті, прес-релізу. Техніка 

проведення прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, інтерв’ю. 

Літератур: 2, с.169-206; 8, с. 25-107   

Тема 12. «Документаційне забезпечення в процесі адміністративної 

діяльності» 

Значення документальної інформації в адмініструванні. Види документів та 

їхня класифікація. Функції документа: загальні та спеціальні. Класифікація 

документів за ознаками. Організація роботи з документами. Критерії оцінювання 

якості документування в системах управління. Техніка складання організаційно-

розпорядчих документів. Організація колективної роботи з документами. 

Документальне забезпечення організації. Вимоги до раціоналізації організації 

документообігу. Перелік обов’язкових реквізитів для заповнення машино-

орієнтованої реєстраційно-контрольної картки. Журнал реєстрації вихідних і 

внутрішніх документів. Журнал реєстрації вхідних документів. Напрямки 

попереднього розгляду документів. Блок-схема роботи з вхідними документами. 

Складання номенклатури та формування справ. Організація контролю за 

виконанням документів. Методи контролю за станом документаційного 

забезпечення управління. 

Література: 2, с.209-249, 5, с. 37-89.  
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4. Структура дисципліни «Операційний менеджмент в системі 

адміністрування»  

Денна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції 

Практи

-чні 

заняття 

Самості

йна 

робота 

Змістовий модуль 1. Процеси операційного менеджменту та визначення їх 

ефективності 

Тема 1. «Сутнісні характеристики операційного 

менеджменту в організації» 
1 4 10 

Тема 2. «Документування характеристик 

продуктів діяльності організації та визначення 

змісту робіт для їх виконання» 

1  10 

Тема 3. «Ідентифікація та документування робіт в 

організації» 
1  10 

Тема 4. «Визначення та документування взаємодії 

між роботами та оцінювання тривалості робіт» 
1  10 

Тема 5. «Особливості операційного менеджменту 

в різних сферах»  
1  10 

Тема 6. «Організація безпечної праці в процесі 

реалізації операційного менеджменту» 
1  10 

Змістовий модуль 2 Теоретико-методологічні основи адміністрування у процесі 

управління організацією 

Тема 7. «Суть та особливості адміністративної 

діяльності в організації»  1 4 10 

Тема 8. «Організаційна культура в діяльності 

організацій»  
1  10 

Тема 9. «Організація взаємодії та встановлення 

повноважень в процесі адміністративної 

діяльності»  

1  10 

Тема10. «Психологічна взаємодія в процесі 

адміністративної діяльності»  
2 4 10 

Тема 11. «Комунікації в адміністративній 

діяльності»  
2  10 

Тема 12. «Документаційне забезпечення в процесі 

адміністративної діяльності»  2 3 10 

Разом 15 15 120 
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5. Тематика практичних занять з дисципліни «Операційний 

менеджмент в системі адміністрування» 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 (4 год) 

Тема «Сутнісні характеристики операційного менеджменту в 

організації» 

Мета: закріплення теоретичних знань та вироблення навичок практичного 

застосування операційного менеджменту в організації. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення операційного менеджменту в організації. 

2. Відповідність поставлених завдань до стандартів ефективності робіт.  

3. Процеси управління та визначення їх ефективності.  

4. Нормативно-правова база здійснення операційного менеджменту в 

організації. 

Вирішення управлінських ситуацій 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (4 год.) 

Тема «Суть та особливості адміністративної діяльності в організації» 

Мета: закріплення теоретичних знань та вироблення навичок практичного 

застосування адміністративної діяльності в організації 

Питання для обговорення: 

1. Адміністративна діяльність як специфічна складова менеджменту 

організації та техніка її реалізації. 

2. Особливості адміністративних методів управління.  

3. Нормування як метод адміністративного впливу.  

4. Засоби правового впливу в процесі адміністративної діяльності. 

Вирішення управлінських ситуацій 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 (4 год.) 

Тема «Психологічна взаємодія в процесі адміністративної діяльності» 



14 
 

Мета: засвоєння технологій психологічної взаємодії в процесі 

адміністративної діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Психологічні та соціально-психологічні характеристики персоналу: 

вибір стилю керівництва.  

2. Соціально-психологічні методи управління.  

3. Нормативні та психологічні моделі.  

4. Характеристика соціально-психологічних типів працівників.  

5. Стилі керівництва: директивний (вказівний), авторитарний 

демократичний, делегуючий.  

6. Формування морально-психологічного клімату в колективі.  

7. Діагностика попередження та усунення конфліктів у процесі 

організації взаємодії. Види конфліктів та їх характеристика.  

8. Вибір стилю поведінки у конфліктній ситуації.  

Ділова гра. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 (3 год.) 

Тема «Документаційне забезпечення в процесі адміністративної 

діяльності» 

Мета: оволодіння технологіями документаційного забезпечення в процесі 

адміністративної діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Значення документальної інформації в адмініструванні.  

2. Види документів та їхня класифікація.  

3. Функції документа: загальні та спеціальні. Класифікація документів за 

ознаками.  

4. Організація роботи з документами.  

5. Техніка складання організаційно-розпорядчих документів.  

6. Організація колективної роботи з документами.  

7. Документальне забезпечення організації.  
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8. Вимоги до раціоналізації організації документообігу.  

Вирішення управлінських ситуацій 

 

6. Самостійна робота. 

Організація самостійної роботи аспіранта вимагає особливої уваги, тому, що 

частина питань, кожної теми виноситься на самостійне вивчення аспірантами. 

Самостійна робота аспіранта забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених кафедрою для вивчення навчальної дисципліни. Методичні 

матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю (питання, 

тестування) з боку аспіранта. 

 Самостійна робота над засвоєнням дисципліни може виконуватися у 

читальних залах університету, навчальних кабінетах та комп'ютерних 

лабораторіях, в домашніх умовах. Кафедра забезпечує консультації з окремих 

найскладніших тем курсу. Викладачі кафедри здійснюють також поточний і 

підсумковий контроль та аналізують результати самостійної роботи аспіранта. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння під час самостійної 

роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалом, 

який опрацьовується на навчальних заняттях. 

№ 

п/п 

 

Тематика самостійної роботи аспіранта 

 

Кількість 

годин  

1. Визначення операційного менеджменту в організації. 4 

2. Відповідність поставлених завдань в організації до стандартів 

ефективності робіт. 

4 

3. Процеси управління та визначення їх ефективності. 4 

4. Складові операційного менеджменту. 4 

5. Моделі операційного менеджменту. 4 

6. Зв'язок операційного менеджменту з розвитком організації та 

навчанням персоналу. 

4 

7. Вплив оплати праці на управління змістом робіт. 4 

8. Програмне забезпечення операційного менеджменту. 4 

9. Складові питання та визначальні елементи програми 

управління змістом робіт. 

4 

10. Оцінка рівня та якості операційного менеджменту в 

організації. 

7 
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11. Критерії та методи оцінювання управління змістом робіт в 

організації . 

4 

12. Особливості підготовки довідково-інформаційних документів 

та процедура їх оформлення. 

4 

13. Особливості документування продуктів діяльності з 

управління персоналом посадовими особами керівного складу. 

4 

14. Штатний розпис працівників та його використання в 

управлінні змістом робіт організації. 

4 

15. Оцінювання тривалості робіт в організації. 4 

16. Дослідження практики застосування інструментів 

адміністративної діяльності в організації. 

4 

17. Виявлення проблем застосування адміністративних методів в 

процесі внутріорганізаційного менеджменту організацій. 

4 

18. Механізм адміністративної діяльності в організаціях. 4 

19. Дослідження організаційної культури в організації. 4 

20. Інструкція з діловодства в організації. 4 

21. Механізм автоматизації процесів діловодства в організації. 3 

22. Види розпорядчих документів, їх призначення, особливості 

складання. 

3 

23. Етичні виміри менеджменту. 3 

24. Управління конфліктною ситуацією в організації. 3 

25. Стистема організаційно-розпорядчих методів управління та їх 

вплив на діяльність організації. 

3 

26. Прийоми і правила проведення компаній з public relations в 

організації. 

3 

27. Механізм правового впливу в процесі адміністративної 

діяльності. 

7 

28. Механізм формування лояльності працівників організацій. 6 

29. Впровадження правил і норм діяльності організацій. 6 

 Разом 120 
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7. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 

 

У процесі вивчення дисципліни «Операційний менеджмент в системі 

адміністрування» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

 стандартизовані тести; 

 наскрізні проекти; 

 командні проекти; 

 аналітичні звіти; 

 розрахункові роботи; 

 презентації виконаних завдань та досліджень; 

 презентації та виступи на наукових заходах; 

 залік;  

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

8. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю. 

 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні методи 

оцінювання навчальної роботи аспіранта: 

- поточне тестування та опитування; 

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю. 

Отриманий рівень знань студента з усіх видів виконуваних робіт по 

дисципліні оцінюється як за національною шкалою, так і шкалою  ECTS. 

Переведення оцінок за системою КМСОНП здійснюється за схемою, поданою в 

таблиці.  
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Таблиця  

Шкала оцінювання за шкалою ЕСТS 

За шкалою 

Університету 

За 

національною 

шкалою 

 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 
 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-12 

2 Методичні вказівки та варіанти індивідуальних завдань для 

самостійної роботи (електронний варіант) 

1-12 

3. Ділові ігри 2,3,5 
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