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МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

ОПЕРАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Методологія управління операційною ефективністю

промислових корпоративних структур – базовий курс

економічної підготовки, який дозволить Вам зрозуміти

особливості корпоративного управління промисловими

підприємствами, професійно використовувати методології та

концепції управління виробничими потужностями, ресурсами,

запасами, інші сучасні концепції операційного менеджменту на

практиці.

Особливістю курсу є розгляд сутності корпоративного

управління та особливостей його розвитку в Україні,

формування загального уявлення про відмінності операційної

та стратегічної компоненти у діяльності промислової компанії,

навичок оцінювання ефективності корпоративного управління

та використання розширеного інструментарію безперервних

покращень в управлінні операційною ефективністю

промислових корпоративних структур. Тож, курс інтегрує

знання з менеджменту, управлінського та фінансового аналізу,

проєктного аналізу та менеджменту, інструментарію

цифрового управління бізнесом тощо. Отримані знання

можуть бути корисними для вивчення у подальшому економіки

бізнесу, економіки та управління в галузі.

Якщо Ви навчаєтеся за освітньою програмою «Бізнес-

процеси та операційна ефективність», то цей освітній

компонент є обов'язковим для вивчення.



ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

• Матеріали дисципліни базуються на результатах раніше вивчених дисциплін
«Менеджмент», «Управлінський та фінансовий аналіз», «Проєктний аналіз та

менеджмент», «Інструментарій цифрового управління бізнесом»;
• Математичні знання та навички: прості арефметичні розрахунки, прості

геометричні фігури, декартова система координат, рівняння з одним та двома

невідомими, функція однієї змінної, похідна функції, диференційне числення.
• Увага: вивчення курсу «Методологія управління операційною ефективністю

промислових корпоративних структур» в Технічному університеті «МЕТІНВЕСТ

ПОЛІТЕХНІКА» відбувається після вивчення основ вищої математики, що дозволить
Вам оновити необхідні математичні знання та навички.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу в управлінні операційною
ефективністю промислових корпоративних структур;

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) з професійних та
наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово в термінах
управління операційною ефективністю промислових корпоративних структур;

• розуміння та дотримання принципів корпоративної культури та етики у професійній
діяльності;

• застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування
стратегії розвитку промислових корпоративних структур та пов’язаних з цим
управлінських рішень;

• здатність формулювати професійні задачі щодо управління операційною
ефективністю промислових корпоративних структур та розв’язувати їх, обираючи
належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні
ресурси;

• здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
промислових корпоративних структур;

• здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у
сфері управління операційноюефективністюпромислових корпоративнихструктур;

• здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку промислових корпоративних структур;
• здатність планувати і розробляти проєкти у сфері управління операційною

ефективністю промислових корпоративних структур, здійснювати її інформаційне,
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення;

• формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем
щодо операційної та стратегічної компоненти у діяльності промислової компанії;

• спроможність розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань
розвитку промислових корпоративних структур та управління їх операційною
ефективністю;

• обирати ефективні методи управління управління операційною ефективністю
промислових корпоративних структур, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі
релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

• приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують
застосування нових підходів, методів та інструментарію управління операційною
ефективністю;

• визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку
промислових компаній, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

• спроможність розробляти сценарії і стратегії розвитку промислових корпоративних
структур.



МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній процес будується як комбінація лекцій та самостійного вивчення
навчального матеріалу на платформі Moodle — з одного боку, та проблемно
орієнтованих семінарських занять і практичних занять з відпрацювання аналітично-

розрахункових навичок — з іншого. Семінари і практичні заняття передбачають
аналіз умовно змодельованих ситуацій і реальних кейсів. Окрім роботи на цих заняттях

від студента потребується виконати індивідуальні завдання та модульні контрольні
роботи. Опціонально доступні індивідуальні та групові консультації. Підсумковий
екзамен включатиме тестові, розрахункові завдання та міні-есе проблемного характеру.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти за програмою «Бізнес-процеси та операційна ефективність»)

Здобувачам освіти, які вивчають курс «Методологія управління операційною
ефективністю промислових корпоративних структур» як обов’язковий, підсумкова

оцінка виставляється за поточною успішністю як підсумкова за семестр. В разі,
якщо поточна успішність оцінена менше ніж у 60 балів, оцінка виставляється за
кількістю балів, отриманих на екзамені.

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші шкали
здійснюється відповідно до регламентів Університету.

Назва і стислий зміст контрольного

заходу

Кількість

балів денна

форма

Кількість

балів 

заочна

форма

І семестр

Робота на лабораторних (практичних)

заняттях
40 -

Виконання індивідуальних завдань 20 60

Модульні контрольні роботи (підсумкова 

контрольна робота для заочної форми)
40 40

Всього (О) 100 100
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АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

Академічні політики - Polytechnic (metinvest.university)

• Шахрайство та плагіат заборонені.
• Матеріали в рамках курсу, захищені авторським правом, можуть бути використані
лише тільки здобувачами освіти, яким призначено даний курс. зарахованих на курс

для цілей, пов'язаних з цим курсом і не можуть поширюватися.
• Спілкування з однокурсниками та викладачем має бути професійним та
ввічливим.

• Очікується, що Ви перевірятимете всі Ваші письмові повідомлення, включаючи
поштові повідомлення, на коректність змісту та мови.
• Університет прагне підтримувати середовище, вільне від дискримінації або

дискримінаційних домагань, спрямованих на будь-яку людину або групу в межах
своєї спільноти - здобувачів освіти, співробітників або відвідувачів.

https://metinvest.university/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

