
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

 «ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
курс 2

Спеціальність: 073 Менеджмент
Форма проведення                              тестова
Тривалість проведення                       1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:            40 балів
Критерії оцінювання:                         1бал – за тестове завдання, 
                                                              3 бала – за розв’язок задачі
Перелік допоміжних матеріалів:     ЕНК здисципліни

Орієнтований перелік запитань для підготовки до тестування:
1. Операційний  менеджмент  як  різновид  функціонального  менеджменту

організації.
2. Суть і значення операційного менеджменту в організації.
3. Цілі та основні завдання операційного менеджменту в організації.
4. Поняття «операції» та «виробництво»: їх взаємозв’язок та відмінність.
5. Функції та завдання операційного менеджера.
6. Сутність і значення операційної функції організації.
7. Місце і роль операційної функції організації.
8. Операційна система організації як об’єкт операційного менеджменту.
9. Поняття і структура операційної системи організації.
10. Переробна підсистема операційної системи.
11. Забезпечуюча підсистема операційної системи.
12. Підсистема управління операційної системи.
13. Класифікація операційних систем.
14. Індивідуальна (проектна) операційна система.
15. Дрібносерійна операційна система.
16. Операційна система масового виробництва.
17. Операційна система безперервного виробництва.
18. Особливості операційної системи сфери послуг.
19. Суть і склад операційних ресурсів організації.
20. Чинники, що визначають склад і структуру операційних ресурсів організації.
21. Поняття стратегічного потенціалу організації.
22. Поняття і структура операційного процесу організації.
23. Поняття, структура і тривалість операційного циклу організації.
24. Принципи раціональної організації операційного процесу.
25. Ресурси, процеси та продукти операційної діяльності організації.
26. Сутність і значення операційної стратегії організації.
27. Стратегічні операційні цілі організації.
28. Типи операційних стратегій організації.
29. Сутність, цілі та етапи проектування операційних систем.
30.  Критерії та чинники проектування операційних систем.
31. Обґрунтування виду операційної діяльності організації.
32. Вибір оптимального варіанта розташування виробничого об’єкта.
33. Методи розміщення виробничих підприємств.
34. Проектування виробничої потужності підприємства з виробництва товарів.



35. Методи розрахунку виробничої потужності операційної системи.
36. Роль і завдання диспетчерської служби підприємства.
37. Організація диспетчеризації виробництва.
38. Управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва товарів.
39. Оперативне управління виробництвом послуг.
40. Методи контролю якості товарів (послуг).
41. Ефективність операційного менеджменту організації.
42. Критерії та методи оцінювання ефективності операційного менеджменту.

Приклад тестового завдання:

Поняття «виробнича або операційна стратегія підприємства» є:

Виберіть одну відповідь:

a. рівнозначним за змістом із поняттям «економічна стратегія»

b. є різновидом стратегії підприємства, який не пов’язаний з економічною 
стратегією

c. ширшим поняттям, ніж «економічна стратегія»

d. вужчим поняттям, ніж «економічна стратегія»

Приклад  завдачі:
Технологічний процес складається з 4-х операцій з такими нормами часу: t1 = 2хв;

t2=5хв;  t3=3 хв;  t4=6 хв.  Кількість  верстатів  по  операціях:  на  1,2-й  операції  по  одному
верстату, на 3, 4-й – два верстати. Час між операційних перерв 1 хв; час природних перерв
20  хв.  Величина  всієї  партії  20  шт.;  транспортної  партії  4  шт.  Визначити  тривалість
обробки при паралельно-послідовному русі.

Екзаменатор           Олена АКІЛІНА

Завідувач кафедри                       Людмила ІЛЬІЧ 


