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Іщейкін Т.Є., Кривчун Р.Ю. Теоретико-методичні засади управління операційною системою під-
приємства. Висвітлено сутність понять «операція», «операційна система підприємства», «управління опе-
раційною системою». Систематизовано погляди науковців на поняття «операція», «операційна система 
підприємства» та «управління операційною системою». Досліджено різні наукові-теоретичні погляди на по-
няття «операційний менеджмент». Охарактеризовано різні наукові методи управління операційною систе-
мою підприємства відповідно до сфери використання. Визначено критерії оцінки ефективності управління 
операційною системою. Здійснено класифікацію операційних систем на функціональні блоки. Запропонова-
но визначення управління операційною системою підприємства як постійного безперервного процесу пла-
нування, організації та контролю над перетворенням матеріальних ресурсів на кінцевий товар або послугу, 
що спрямовані на задоволення потреб кінцевого споживача.
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критерии оценки эффективности управления операционной системой. Осуществлена классификация опера-
ционных систем на функциональные блоки. Предложено определение управления операционной системой 
предприятия как постоянного непрерывного процесса планирования, организации и контроля над преоб-
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Ishcheikin Timur, Krivchun Rostyslav. Theoretical and methodological foundations of enterprise opera-
ting system management. In modern conditions of market management, there is a constant increase in competition 
among producers of goods and services for the best conditions for production and marketing of products. And more 
competitive enterprises are those whose products and services meet the needs of consumers and their expectations to 
a greater extent. The competitiveness of products, first of all, depends on the effective management of the operating 
system of the enterprise. Therefore, the study of enterprise operating system management becomes relevant in the 
modern competitive environment and market conditions of management. Effective management of the operating 
system will provide the company with opportunities to improve product quality, reduce its cost, increase labor pro-
ductivity and, as a result, strengthen its competitors' position in the market. An example of effective management of 
the operating system of enterprises is one of the most developed countries in the world – Japan, which today is ahead 



88

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

of the United States in terms of quality, competitiveness and quantity of manufactured products in most industrial 
sectors. The merit of this is primarily effective operational management. Operational management is one of the three 
fundamental functions of an organization, the main goal of which is the production of consumer products. Its main 
feature is the purposeful solution of the main production tasks that are strategically necessary for the organization.  
In the article the essence of the concepts of operation, enterprise operating system, and operating system management 
is highlighted. The article systematizes the views of scientists on the concepts of operation, enterprise operating 
system and operating system management. Various scientific and theoretical views on the concept of operational 
management are studied. Various scientific methods of managing the enterprise's operating system in accordance 
with the scope of use are described. Criteria for evaluating the effectiveness of operating system management 
are defined. Operating systems are classified into functional blocks. The definition of enterprise operating system 
management as a constant continuous process of planning, organizing and controlling the transformation of material 
resources into a final product or service aimed at meeting the needs of the end user is proposed.

Key words: operation, operating system, operational management, enterprise, management methods, classifica-
tion of operating systems.

Постановка проблеми. Сьогодні істотних змін 
зазнають економіка та промисловість виробничих 
підприємств, тому постійно необхідно слідкувати за 
новими підходами до управління підприємством. Осо-
бливу увагу слід сконцентрувати на управлінні опе-
раційною системою підприємства. Це необхідно для 
підвищення її ефективності в умовах конкурентного та 
динамічного ринкового середовища господарювання. 
Яскравим прикладом ефективного управління опера-
ційними системами є одна з найрозвинутіших країн 
світу – Японія, яка випереджає США за показниками 
якості, конкурентоспроможності та кількості виго-
товленої продукції у більшості промислових галузей. 
Численна кількість вітчизняних і зарубіжних наукових 
джерел підтверджує, що Японія вже давно розробила 
і використовує найефективнішу технологію операцій-
ного управління [1, c. 98]. Це є підтвердженням того, 
що чим вища ефективність управління операціями, тим 
вищою буде конкурентоспроможність того чи іншого 
підприємства. Тому метою даної статті є дослідження 
сутності поняття «операційна система» та методів 
управління операційною системою підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
літературних джерел свідчить про те, що дослідження, 
які здійснювалися, є дуже різнобічними. Так, А. Стер-
лігова та А. Фаль досліджували зміст і характеристики 
операційних систем виробничих підприємств та сучас-
них інтегрованих концепцій управління організаціями 
на відміну від Р. Рассел та Б. Тейлор, які провели аналіз 
теоретико-методологічних аспектів створення вартості 
в ланцюгу харчування. На нашу думку, цікавою є робота 
Р. Чейза, у якій він проаналізував і детально охарак-
теризував найуживаніші методики проєктування про-
цесів, прогнозування, планування, постачання, збуту і 
розміщення виробництва. Але питанням дослідження 
сутності поняття управління операційною системою 
підприємства та забезпечення її ефективної діяльності 
сьогодні приділено недостатньо уваги.

Формулювання завдання дослідження. Перед 
розглядом сутності поняття операційна система необ-
хідно дати визначення таким категоріям, як «операція» 
та «операційний менеджмент». Цим термінам приділя-
ється багато уваги в наукових працях вітчизняних та 
зарубіжних учених. Ми ж розглянемо основні поняття 
та наведемо їх визначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Понят- 
тя «операція» є часто вживаним в управлінських та еко-

номічних сферах і відноситься здебільшого до промис-
лових і сільськогосподарських підприємств [3, c. 123]. 
У Сучасному економічному словнику Б. Райзберга 
операція трактується як універсальне визначення, яке 
означає напрям діяльності, підприємницьку угоду, 
залежність взаємопов’язаних дій для вирішення пев-
ного економічного завдання чи проблеми. На відміну 
від економічних програм операційний проєкт менш 
масштабний і має меншу тривалість послідовних дій. 

В інших наукових джерелах наведено визначення 
поняття «операції» як власних господарських дій, 
які спричиняють зміну в обсязі, складі, розташуванні 
залучених засобів, а також зміну у складових елемен-
тах і призначенні цих засобів.

А. Азриліян пояснює термін «операція» так:  
«Це дії, спрямовані на вирішення різноманітних 
завдань: кредитних, фінансових, виробничих, товар-
них, страхових». На його думку, операція – це фінан-
сова течія, яка зображує створення, переробку, обмін 
та передачу фінансової вартості, передачу права влас-
ності товарами чи активами [2, c. 35].

Інше джерело стверджує, що операція є різноманіт-
ною виробничою діяльністю, а саме виробництво, яке 
пов’язане з процесом створення продукції чи послуг. 

Американські економісти Р. Пейтон та Дж. Бодді 
розуміють поняття «операція» як систему, у резуль-
таті діяльності якої різноманітні вхідні ресурси, пере-
робляються з метою досягнення необхідної вигоди  
(чи результату).

Як висновок із наведених визначень можна зазна-
чити, що операція складається з таких процесів, як: 
цільове перетворення фізичних і хімічних властивос-
тей засобів праці; збір та розподіл ресурсів на окремі 
складові елементи; підготовка елементів до наступних 
технологічних, транспортних та контрольних операцій 
для подальшого збереження, розподілу чи технологіч-
ної обробки [5, c. 229]. 

Однозначне визначення поняття «операційна сис-
тема» у сучасній науковій літературі також відсутнє. 
У більшості словників та підручників це визначення 
найчастіше пояснюється як програмне забезпечення 
для роботи комп’ютерів. Операційна система впрова-
джується та використовується відповідно до стратегії 
операційної діяльності, яка є однією з функціонально-
стратегічних елементів розвитку підприємства. 

Щоб краще зрозуміти сутність поняття «управ-
ління операційною системою підприємства», необ-
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хідно звернути увагу на визначення іноземних та 
українських науковців такого найбільш подібного 
поняття за суттю та змістом, як «операційній менедж-
мент підприємства». У табл. 1 наведено різні наукові 
визначення понять «операційний» та «виробничий» 
менеджмент.

На нашу думку, найбільш точним трактуванням 
поняття «операційний менеджмент» є визначення 
американського вченого Р. Крейтнера, який розглядає 
операційний менеджмент як одну з трьох фундамен-
тальних функцій підприємства, основною ціллю якої є 
виробництво споживчої продукції. Ознакою операцій-
ного менеджменту є цілеспрямоване вирішення осно-
вних завдань виробництва, які є стратегічно необхід-
ними для підприємства.

Отже, проаналізувавши різні наукові погляди на 
сутність поняття «операційний менеджмент», пропо-
нуємо розглядати управління операційною системою 
підприємства як постійний безперервний процес пла-
нування, організації та контролю над перетворенням 
матеріальних ресурсів на  кінцевий товар або послугу, 
що спрямовані на задоволення потреб кінцевого  
споживача. 

На рис. 1 чітко видно, що операційна система є 
одним з основних елементів системи управління під-
приємством. Операційна система діє у різноманітних 
економічних обставинах, саме тому потрібно обережно 
проводити оцінку процесу діяльності даної системи. 

У сьогоднішніх реаліях відбувається постійна 
зміна підходів до діяльності операційної системи як 
невід’ємної частини діяльності підприємства, тому 
необхідно дати визначення поняття «операційна сис-
тема». Операційна система (виробнича система) – це 
система, яка залучає операційні запаси організації, 
щоб переробити вхідні ресурси у готову продукцію. 

Операційна система є широким поняттям, оскільки 
є керуючим елементом. Операційна система впрова-
джується та використовується відповідно до стратегії 
операційної діяльності, яка не суперечить елементам 
розвитку підприємства. 

Операційна система підприємства потребує вели-
чезної відповідальності внаслідок прийняття ефектив-
них управлінських рішень та якісного їх виконання, 
тому необхідно здійснити класифікацію операційних 
систем за допомогою поділу на відповідні функціо-
нальні блоки:

– виробничий блок (забезпечення підприємства 
матеріальними, інформаційними, людськими, інтелек-
туальними, технічними та технологічними ресурсами; 
обслуговування робочих місць працівників (ремонт 
обладнання, надання інструментарію, ремонт невироб-
ничих елементів)); 

– управлінський блок (система планування та опе-
ративного управління);

– якісний блок (самостійний контроль якості на 
робочих місцях, контроль технічних якостей заверше-
них операцій виробництва, випробування та перевірка 
продукції, зворотний зв’язок зі споживачами);

– персональний блок (відбір та розподіл персоналу, 
задіяного у виробництві, слідкування за дотриманням 
технічних норм виробництва та мотивацією робітників);

– організаційний блок (стеження за складанням 
маршрутів, побудова графіків виконання роботи).

Виходячи з наведеної класифікації, стає зрозу-
мілим, що якою б досконалою не була операційна 
система, вона не буде коректно працювати без ціле-
спрямованої діяльності людини, саме тому потрібно 
з’ясувати, які функції повинен виконувати «операцій-
ний менеджер» на підприємстві. До основних функцій 
операційних менеджерів можна віднести такі: плану-

Таблиця 1
Трактування поняття «операційний менеджмент»

Вчені Трактування операційного менеджменту

Р. Крейтнер Це процес розроблення методів управління та контролю над системами, задіяними у виробництві, 
спрямований на перетворення ресурсів на необхідні послуги чи товар

В. Василенко, 
Т.Ткаченко Синонім до визначення «виробниче управління організацією»

М. Мескон Одна з важливих складових частин управління діяльністю підприємства

Я. Плоткін Сукупність фундаментальних методів, форм та засобів керування виробництвом, метою якого є 
збільшення ефективності та підвищення прибутку організації

С. Лі, М. 
Шнайдер 

Методи, які використовують керівники під час процесу впровадження та використання операційної 
системи

Б. Прикін Процес, спрямований на поліпшення операційної системи без вагомих змін у напрямі досягнення 
кінцевої мети підприємства

С. Неймас Процес керування матеріальними та людськими ресурсами для виготовлення продукції чи послуг

К. Пасс, Б. Лоус Організація та керування кадрами і матеріальними ресурсами підприємства задля виконання 
поставленої мети 

Л. Гелловей
Управління процесами постачання ресурсів, їх переробка в готову продукцію і збут даної продукції. 
Будь-який вид робіт, що пов'язаний із перетворенням ресурсів у на товар для реалізації кінцевому 
споживачу 

В. Козловський, 
В. Макаров 

Процес, який спрямований на виготовлення продукції та послуг через переробку ресурсів у необхідні 
товари чи послуги

Дж. Іванцевич 

Операційний менеджмент зосереджений на технології виробництва, запасах, плануванні господар-
ської діяльності. Операційний менеджмент схожий на виробничий, більше того, він містить у собі 
об’ємне коло проблем, включаючи банківські установи, медичні заклади, військові заклади, які здій-
снюють операційну діяльність, але не виробляють продукції для споживання 

Джерело: складено авторами на основі [6, c. 25; 8, c. 595]
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вання (визначення цілей та політики організації); орга-
нізація ( розвиток підрозділів для виконання завдань); 
керівництво (управління персоналом та його стимулю-
вання до праці); контролінг (контроль над виконанням 
поставлених цілей та завдань, підтримка комунікації 
та зворотного зв’язку з працівниками). На сучасних 
підприємствах посада операційного менеджера від-
сутня, оскільки його функції виконуються керівниками 
виробничих підрозділів і вищим керівництвом підпри-
ємства. 

Операційній системі підприємства необхідно при-
діляти величезну увагу, особливо під час прийняття 
рішень, пов’язаних з її ефективністю і якісним функ-
ціонуванням. Розгляд теоретичних та практичних еле-
ментів керування різноманітними об’єктами викликає 
невідкладне використання наукових підходів до про-
цесу управління операційною системою підприємства. 
Велика кількість учених у своїх працях приділяє увагу 
системним підходам до управління операційною сис-
темою підприємства.

Я. Плоткін, використовуючи системний підхід до 
управління операційною системою підприємства, роз-
глядає підприємство як систему взаємопов’язаних еле-
ментів, які взаємодіють одне з одним у цілому процесі, 
створюючи якісний ефект, в якому задіяні й інші функ-
ціональні системи [9, c. 67]. 

М. Мескон виокремлює соціально-технічний метод 
управління операційною системою, в якому досліджує 
зв'язок між технічною системою та соціальною орга-
нізацією, де виконується дана робота. На жаль, через 
автоматизацію виробничих процесів наукові методи 
управління операційною системою використовуються 
на підприємствах украй рідко.

Л. Гелловей виділив кількісні методи операційного 
менеджменту, теорія черг є часто використовуваною 
в операційному менеджменті, додавання елементів є 
випадковим явищем, як і вихід із неї [14, c. 43].

Лінійне програмування – метод, який використо-
вується для оптимізації дефіцитних ресурсів. Сучасне 
господарювання, спрямоване на ринкові зв’язки; під-
приємство повинне оперативно реагувати на зміни у 
попиті, а виробництво продукції повинно відповідати 
потребам ринку.

Під час розроблення стратегічних рішень викорис-
товуються методи, які спрямовані на складання госпо-
дарського портфеля, що містить у собі напрями діяль-
ності і продукти підприємства. У процесі розроблення 

оперативно-тактичних рішень доцільно користуватися 
кількісними методами, спрямованими на оптимізацію 
виробничих програм підприємства, які не суперечать 
напрямам його діяльності. У табл. 2 згруповано різні 
методи, які може використовувати операційний мене-
джер у процесі управління операційною системою під-
приємства залежно від сфери використання.

Таблиця 2
Методи управління операційною системою 

підприємства 
Сфера 

використання Методи

Робота 
операційної 
системи

– модель оптимізації запасів
– статистичний розподіл
– оптимізоване використання 
дефіцитних ресурсів
– порівняльні методи
– моделювання
– програмування

Підсистема 
виробництва

– програмування
– моделювання
– теорія «Черги»
– АВС-аналіз
– статистичний розподіл
– оптимізація процесів виробництва
– виробничо-оперативне планування 
дискретного виробництва
– метод графіків

Планування та 
контроль

– моделювання
– порівняння
– проєктне управління
– прогнозування
– метод графіків
– економічний аналіз
– побудова стратегії

Джерело: складено авторами на основі [7, c. 231; 8, c. 143]

Завдяки системному підходу кожна система є 
сукупністю взаємозалежних елементів, які мають 
певний кінцевий результат. Щоб утілити свою мету в 
життя, будь-яке підприємство використовує виробничі 
та організаційні структури. 

Існують різноманітні способи створення виробни-
чої структури, менеджер повинен постійно вибирати 
структуру чи прийом управління операційною систе-
мою, який буде найбільш удалим та доречним. Через 

Рис. 1. Структура системи управління підприємством
Джерело: побудовано авторами на основі [6, c. 23; 8, c. 125]
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часті ситуативні зміни менеджер має вирішувати 
питання, як необхідно перебудувати структуру, щоб 
ефективність виробництва продукції не знизилася.

Основним елементом моделювання є розуміння 
проблеми під час використання відповідних інстру-
ментів. Модель є інструментом розуміння того, які 
завдання вчений ставить перед собою, і, таким чином, 
він визначає основні питання й усе, що його цікавить. 
Застосування моделювання в управлінні операцій-
ною системою підприємства пояснюється великою 
кількістю завдань та проблем, детальний аналіз яких 
потребує великого обсягу часу та ресурсів. Завдяки 
постійному аналізу та моделюванню роботи операцій-
ної системи проводиться оцінка ефективності функ-
ціонування структурних підрозділів підприємства, на 
основі цих даних формуються напрями вдосконалення 
структур, поліпшення технологій, задіяних у виробни-
цтві, й усього підприємства у цілому. 

Керування запасами також заслуговує на увагу опе-
раційного менеджера. Завдяки моделям можна розра-
хувати, яку кількість виробленої продукції необхідно 
залишити зберігатися на складі й яку необхідно від-
правити на збут. В операційному менеджменті можна 
використовувати і методи статистичного контролю 
керування якістю, до них входять: контрольні карти; 
гістограми; розшаровування; портфельний аналіз; 
АВС-аналіз; SWОT-аналіз.

Критеріями для оцінки ефективності управління 
операційною системою підприємства можуть бути такі:

– якість продукції;

– ефективність виробництва;
– рівень забезпеченості матеріальними ресурсами;
– обладнання та інструментарій;
– рівень завантаження підрозділів, зайнятих у 

виробництві;
– затрати на виготовлення продукції;
– завантаженість агрегатів.
Для якісного та ефективного управління операцій-

ною системою підприємства операційний менеджер 
повинен у своїй діяльності використовувати різні ме- 
тоди впливу на своїх підлеглих, а також на виробничі, 
організаційні, економічні, технологічні процеси. 

Висновки. Отже, методи управління операцій-
ною системою підприємства повинні включати в себе 
дотримання функцій управління і методів керування 
функціональними підсистемами. Основними пробле-
мами під час формування управління операційною сис-
темою підприємства є: великі затрати, які спричинені 
наявністю неприбуткового виробництва, відсутність 
зворотного зв’язку між керівником та працівниками, 
слабке використання новітніх підходів до управління 
операційною системою підприємства, неповне оціню-
вання виробничих елементів підприємства, відсутність 
комплексної системи методів оперативного планування, 
нечітка постановка цілей і завдань для виробничих під-
розділів в організації. Для виявлення та усунення пере-
рахованих проблем потрібно провести аналіз функці-
онування підприємства, створити і запровадити певні 
заходи, які допоможуть підприємству усунути недоліки 
у своїй роботі та розпочати динамічний розвиток. 
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