
МЕНЕДЖМЕНТ: ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                 1 бал – за тестове питання (31 питання), 

                                                                      3 бали – розв’язок задачі (3 задачі) 

Перелік допоміжних матеріалів:              ЕНК з дисципліни 

  

Орієнтований перелік питань для підготовки: 

1. Сутність понять "операція" та "операційна функція". 

2. Операції як види діяльності: виробництво, постачання, транспор- 

тування, сервіс. 

3. Ефективність операцій. 

4. Конкуренті переваги та конкурентоспроможність операційних функцій. 

5. Визначення понять "операційний менеджмент" та "операційний 

менеджер". 

6. Ринкові фактори в операційному менеджменті. 

7. Основні функції операційного менеджменту. 

8. Розробка операційних систем. 

9. Класифікація операційних систем. 

10. Структура операційних систем. 

11. Потужність операційної системи. 

12. Методи оптимізації потужності операційної системи. 

13. Етапи життєвого циклу операційної системи. 

14. Режими функціонування операційних систем. 

15. Фактори, що впливають на операції. 

16. Визначення відмінних особливостей операцій фірми. 

17. Порівняння власної операційної стратегії фірми з вимогами ринку. 

18. Узгодження операційної та ринкової стратегії. 

19. Відповідність організаційних структур управління та операційних 

стратегій. 

20. Тактичне та оперативне планування операцій. 

21. Оперативне управління та диспетчерування виробництва. 

22. Контроль виконання операцій: облік, аналіз, регулювання. 

23. Стимулювання якісного виконання операцій. 

24. Проектування продукту за принципом відповідності до потреб ринку. 

25. Етапи процесу проектування продукту. 

26. Витрати на розробку нового продукту. 

27. Політика стандартизації у процесі проектування та виготовлен- ня 

продукції. 

28. Якість проектування продукту та процесу його виготовлення. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


29. Вартісний аналіз у процесі проектування продукту: сутність та 

значення. 

30. Етапи вартісного аналізу. 

31. Участь покупця в процесі надання послуг. 

32. Основні параметри системи управління сервісом. 

33. Удосконалення операцій у сфері послуг. 

34. Підсилення участі споживачів у сфері послуг. 

35. Підвищення якості сервісу. 

36. Планування виробничих потужностей. 

37. Баланс між попитом та завантаженням виробничих потужностей. 

38. Методи прогнозування попиту. 

39. Метод вирівнювання потужностей. 

40. Оптимізація використання ресурсів. 

41. Економіко-математичне моделювання. 

42. Управління запасами. 

43. Типи запасів. 

44. Витрати на зберігання та придбання запасів. 

45. Витрати у зв’язку з відсутністю запасів. 

46. Оптимальний розмір запасів. 

47. Вибір системи управління запасами. 

48. Показники якості системи управління запасами. 

49. Система управління операціями "точно – вчасно" (Т – В). 

50. Мета системи "Т – В". 

51. Обмеження використання системи "Т – В". 

52. Процедура впровадження системи "Т – В". 

53. Підвищення гнучкості управління. 

54. Календарне планування за принципом протягування. 

55. Організація праці при виконанні операцій. 

56. Розподіл та кооперація праці. 

57. Режим роботи. 

58. Робоче середовище та умови праці. 

59. Планування та бюджет робочого часу. 

60. Тарифна система. 

61. Нормування як метод управління операціями. 

62. Значення нормування часу в сучасних умовах. 

63. Класифікація витрат робочого часу. 

64. Методи вивчення витрат часу. 

65. Методи нормування. 

66. Оперативні процеси в магазині. 

67. Документи в торговому процесі. 

68. Формування товарного асортименту. 

69. Рішення щодо торгових приміщень роздрібного підприємства. 

70. Організація системи товарозабезпечення. 

71. Технологічні процеси на складі. 

72. Система технічного обслуговування операцій. 



73. Підходи до організації технічного обслуговування: реакційний, 

профілактичний, попереджувальний. 

74. Програма технічного обслуговування. 

75. Діагностичний контроль обладнання. 

76. Структура системи технічного обслуговування. 

77. Математичний апарат попереджуючого технічного обслуговування. 

 

 Типові задачі курсу розглянуті під час практичних занять, всі вони, 

без виключення, виносяться на іспит 

 


