
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

курс 2 

рівень освіти: перший (бакалавр) 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

 

Форма проведення                                     тестові завдання в Moodle 

Тривалість проведення                             1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                  40 балів 

Критерії оцінювання:                                1 бал за 1 тест 

Перелік допоміжних матеріалів:         комп’ютерна аудиторія 

 

Орієнтований перелік питань 

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

2. Операції як види діяльності: виробництво, постачання, 

транспортування, сервіс. 

3. Ефективність операцій. 

4. Визначення понять "операційний менеджмент" та "операційний 

менеджер". 

5. Основні функції операційного менеджменту. 

6. Розробка операційних систем. 

7. Класифікація операційних систем. 

8. Структура операційних систем. 

9. Потужність операційної системи. 

10. Етапи життєвого циклу операційної системи. 

11. Режими функціонування операційних систем. 

12. Фактори, що впливають на операції. 

13. Визначення відмінних особливостей операцій фірми. 

14. Сутність операційної стратегії організації. 

15. Види операційних стратегій. 



16. Тактичне та оперативне планування операцій. 

17. Оперативне управління та диспетчерування виробництва. 

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

19. Стимулювання якісного виконання операцій. 

20. Проектування продукту за принципом відповідності до потреб 

ринку. 

21. Етапи процесу проектування продукту. 

22. Витрати на розробку нового продукту. 

23. Політика стандартизації у процесі проектування та виготовлення 

продукції. 

24. Якість проектування продукту та процесу його виготовлення. 

25. Вартісний аналіз у процесі проектування продукту: сутність та 

значення. 

26. Етапи вартісного аналізу. 

27. Участь покупця в процесі надання послуг. 

28. Основні параметри системи управління сервісом. 

29. Удосконалення операцій у сфері послуг. 

30. Підсилення участі споживачів у сфері послуг. 

31. Підвищення якості сервісу. 

32. Планування виробничих потужностей. 

33. Баланс між попитом та завантаженням виробничих потужностей. 

34. Методи прогнозування попиту. 

35. Оптимізація використання ресурсів. 

36. Управління запасами. 

37. Типи запасів. 

38. Витрати на зберігання та придбання запасів. 

39. Витрати у зв’язку з відсутністю запасів. 

40. Оптимальний розмір запасів. 

41. Вибір системи управління запасами. 

42. Показники якості системи управління запасами. 

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

44. Мета системи "Т – В". 

45. Обмеження використання системи "Т – В". 

46. Процедура впровадження системи "Т – В". 

47. Календарне планування за принципом протягування. 

48. Організація праці при виконанні операцій. 

49. Розподіл та кооперація праці. 

50.  Режим роботи. 

51.  Робоче середовище та умови праці. 

52.  Планування та бюджет робочого часу. 

53.  Нормування як метод управління операціями. 

54. Значення нормування часу в сучасних умовах. 



55. Класифікація витрат робочого часу. 

56.  Методи вивчення витрат часу. 

57. Рішення щодо торгових приміщень роздрібного підприємства. 

58. Специфіка складського обслуговування. 

59. Система технічного обслуговування операцій. 

60. Підходи до організації технічного обслуговування: реакційний, 

профілактичний, попереджувальний. 

61. Діагностичний контроль обладнання. 

62.  Структура системи технічного обслуговування. 

Приклади тестів: 

1. Спеціалізація – це : 

a) концентрація операційної діяльності на виробництві обмеженої номенклатури 

товарів; 

b)  розподіл виробничого процесу на складові частини і закріплення за кожним 

підрозділом виготовлення певного виробу або певної операції; 

с)  закріплення за кожним підприємством, яке виготовляє товари права 

реалізовувати їх на конкретних ринках збуту. 

 

2. Ритмічність виробничого процесу означає : 

a) рівномірний випуск продукції у певні проміжки часу; 

b) випуск однакових за обсягом партій продукції;  

с) мінімізацію кількості необґрунтованих перерв у ході виробничого процесу. 

 

3. Вартісний аналіз – це : 

a) пошук можливостей скорочення витрат на виготовлення існуючого товару чи 

послуги, при яких не знижується цінність продукту; 

b). визначення цінності основної функції продукту для споживача; 

с) визначення скільки ринок готовий заплатити за продукт. 

4. Стратегія середньосерійного виробництва  характеризується : 

a) випуском виробів великими партіями протягом тривалого періоду та 

спеціалізацією підприємства  на випуску окремих виробів чи їх комплектів за 

предметним принципом; 



b) випуском виробів одного типу, розміру чи найменування здійснюється 

невеличкими партіями (серіями); 

с) випуском виробів великими партіями (серіями), повторюваними через певні 

проміжки часу, можливо — з подальшою модернізацією виробів, при цьому 

підприємства можуть бути спеціалізованими на виробництві продукції відносно 

вузької номенклатури. 

5. Управління операційними процесами за методом «точно-вчасно» полягає 

у: 

a)  розробленні планів, термін реалізації яких не перевищує одного року, при 

цьому найбільш поширеними є плани на період від одного до десяти робочих 

днів; 

b) відмові від виробництва єдиного виду продукції великими партіями й 

створенні безперервного багатопредметного виробництва, яке випускає 

широкий спектр модифікацій продукції згідно зі споживчим попитом; 

с) досягненні балансу між завантажуванням виробничих потужностей і 

персоналу й ринковим попитом. 

 

Екзаменатор               Горемикіна Ю. В. 

 

Завідувач кафедри        Ільїч Л. М. 

 

 

 


