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Перелік допоміжних матеріалів: спеціалізована література з 

операційного менеджменту 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Сутність і завдання операційного менеджменту.   
2. Операційна функція та операційна система.  

3. Класифікація операційних систем.  

4. Функції операційного менеджменту.  

5. Методи операційного менеджменту.  

6. Принципи операційного менеджменту.  

7. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту підприємства.  

8. Закономірності існування та функціонування операційної системи.  

9. Особливості операційної системи.  

11. Склад операційної системи.  

12. Класифікація об'єктів операційного менеджменту.   
13. Операційні системи як особливий клас систем.  

14. Елементи операційної системи.  

15. Структура операційних систем.  

16. Закони статики організації операційних систем.   
17. Закони розвитку операційних систем.  

18. Властивості операційних систем.  

19. Класифікація операційного процесу за основними ознаками.  

20. Принципи та методи організації операційних процесів.  

21. Цілі, завдання та функції управління операційною системою.  

22. Елементи системи управління операційною системою.  

23. Структура управління операційною системою.  

24. Показники, параметри, фактори, що визначають організаційну 

структуру управління операційною системою.   
25. Інформаційне забезпечення систем управління операційною системою.  

26. Інформаційні потоки.  

27. Структура та цикл управління виробництвом.  

28. Функціональні підсистеми управління операціями.   



29. Завдання та склад планів підприємства.  

30. Основні типи планів операційної системи.  

31. Принципи планування операцій.  

32. Правила та вимоги до планування операцій.  

33. Методи планування виробництва.  
34. Поточне планування як етап реалізації стратегічного плану підприємства.   
35. Стратегічне планування операцій.  

36. Тактичне планування операцій.  

37. Оперативне планування операцій.  

38. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій.  
39. Основні принципи формування системи управління матеріальними ресурсами.   
40. Принципи функціонування системи управління матеріальними ресурсами.   
41. Управління процесом використання матеріальних ресурсів.  

42. Причини виникнення запасів готової продукції на підприємстві.  

43. Види та порядок створення планових виробничих запасів.  

44. Функції виробничих запасів.  

45. Основна мета управління запасами на підприємстві.  

46. Стратегія управління запасами.  

47. Поняття операційної інфраструктури.  

48. Склад операційної інфраструктури.  

49. Завдання підрозділів операційної інфраструктури.  

50. Основні завдання ремонтного господарства на підприємстві.  

51. Організаційна структура управління ремонтним господарством.  

52. Система технічного обслуговування та ремонту обладнання. 

52. Енергетичне господарство як об'єкт операційного менеджменту.   
53. Специфічні особливості функціонування енергогосподарства.  

54. Організаційна структура управління енергогосподарством.  

55. Основні завдання енергогосподарства.  
56. Удосконалення організації енергетичного обслуговування підприємства.   
57. Організація та управління транспортним обслуговуванням 

операційної системи.   
58. Удосконалення організації роботи транспортного господарства.  

59. Організація та управління складським господарством підприємства.  

60. Основні завдання та функції складського господарства.  

61. Класифікація та призначення складів.  

62. Планування роботи складського господарства.  

63. Основне завдання матеріального постачання в системі 

операційного менеджменту.   
64. Основне завдання управління збутом продукції підприємства.  
65. Сучасні форми і методи постачання підприємства матеріальними ресурсами   
66. Функції служби матеріально-технічного постачання.  
67. Організаційна структура підрозділу матеріально-технічного постачання.   
68. Аналіз та визначення потреби в матеріальних ресурсах.  

69. Завдання матеріально-технічного постачання.  

70. Організація контролю якості та кількості поставок.  



71. Економічна роль збуту продукції на підприємстві.  

72. Маркетинг та збут у сучасних умовах.  

73. Удосконалення управління збутовою діяльністю.  

74. Основні показники якості продукції.  

75. Фактори, що впливають на формування якості продукції.  

76. Методи оцінки рівня якості продукції.  
77. Основні завдання служби управління якістю продукції на підприємстві.   
78. Завдання технічного контролю на підприємстві.  

79. Завдання та зміст оперативного управління виробництвом.   
80. Основні елементи системи оперативного управління.  

81. Завдання та рівні оперативного планування.  

82. Функції оперативного планування.  

83. Зміст календарного планування.  

84. Сутність диспетчеризації.  

85. Організаційна побудова диспетчерського апарату.  

86. Роль менеджера в управлінні операційною системою.  

87. Класифікація виробничих колективів.  

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор               Марухленко О. В. 

Завідувач кафедри     Міляєва В.Р.  

 

 
 


