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ВСТУП 

Операційний  менеджмент  –  це  процес  оптимізації  людських,

матеріальних та  фінансових  ресурсів  для  досягнення  мети  організації.  Зміст

поняття  «операційний менеджмент» можна розглядати  як  науку та  практику

управління,  як  організацію  управління  фірмою  та  як  процес  прийняття

управлінських рішень. 

Метою  викладання  дисципліни  «Менеджмент  і  адміністрування»

(«Операційний  менеджмент»)  є  формування  у  майбутніх  менеджерів  умінь

розроблення  операційної  стратегії,  створення  та  використання  галузевих

операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Основними завданнями, що мають бути розв’язані у процесі викладання

курсу, є надання студентам:

– усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших

складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління

потрібно докорінне знання категорійного апарату операційного менеджменту;

–  знання  принципів  та  методів  раціональної  організації,  планування  і

контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;

– уміння розробляти операційну стратегію підприємства;

– уміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи,

підтримки належного режиму її поточного функціонування;

– уміння здійснювати менеджмент якості  та управляти продуктивністю

операційної діяльності організації;

– знання особливостей операційного менеджменту в різних галузях.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– теоретичні основи операційного менеджменту;

– способи організації операційної діяльності;

– джерела ресурсного забезпечення підприємництва;

– ризики, що виникають під час управління виробництвом;
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– системи контролю за виконанням процесу управління операціями.

уміти:

– орієнтуватися в питаннях побудови операційної стратегії;

– володіти певним комплексом знань з менеджменту якості;

– контролювати хід виконання процесу управління виробництвом;

– формувати команду з ефективного управління операційною діяльністю.

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності

самостійно  мислити,  на  поглиблене  опанування  навчального  матеріалу  та

засвоєння практичних знань, набуття практичних навичок розв’язання завдань.

Значну  частину  навчального курсу  «Менеджмент  і  адміністрування»

(«Операційний  менеджмент») студенти  вивчають  самостійно.  Навчально-

методичні  матеріали  для  самостійного  вивчення  навчальної дисципліни

підготовлені  для  надання  допомоги  студентам  у  доскональному  вивченні

теоретичного матеріалу та набутті  відповідних навичок з  навчального курсу.

Структурними складовими методичних рекомендацій є: навчальна програма з

навчального курсу  «Менеджмент  і  адміністрування»  («Операційний

менеджмент»)  і комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної теми

(підручники,  навчальні  та  методичні  посібники,  конспект  лекцій  викладача,

практикум  тощо);  завдання  для  модульного  контролю  знань;  практичні

завдання для самостійного розв’язання, а також список навчальної літератури

для визначення проблемних питань.

Для  кращого  засвоєння  та  запам’ятовування  матеріалу  студентові

необхідно  вести  конспект,  заносити  до  нього  формулювання  основних

положень і понять, значення нових і незнайомих термінів, назв, математичних

залежностей і формул. 

Самостійна робота студентами з тієї чи іншої теми навчальної дисципліни

може виконуватись у бібліотеці, комп’ютерному класі, навчальному кабінеті –

за  графіком  або  вдома,  залежно  від  місця  знаходження  потрібних  джерел

інформації.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№

пор.
Тема

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання
К-сть

год.

(лекц.)

К-сть

год.

(СРС)

К-сть

год.

(лекц.)

К-сть

год.

(СРС)

1

Тема 1 Операційний менеджмент 

як різновид функціонального 

менеджменту

2 7 0,5 10

2 Тема 2 Операційна стратегія 3 5 1 9

3
Тема 3 Операційна система 

організації
2 6 1 9

4
Тема 4 Операційна діяльність: 

ресурси, процеси та результати
3 6 0,5 10

5
Тема 5 Управління процесом 

проектування операційної системи
2 6 0,5 10

6

Тема 6 Управління поточним 

функціонуванням операційної 

системи

3 6 1 9

7 Тема 7 Управління проектами 2 6 1 9

8

Тема 8 Менеджмент якості та 

управління продуктивністю 

операційної діяльності

3 6 0,5 10

Усього забезпечення аудиторних занять 20 48 6 76

Підготовка до курсової роботи - 30 - 30

Забезпечення семестрового контролю - 2 - 2

Всього годин за семестр 20 80 6 108

6



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тема  1  Операційний  менеджмент  як  різновид  функціонального

менеджменту

Загальна  характеристика  курсу  «Менеджмент  і  адміністрування»

(«Операційний менеджмент»): мета, задачі, проблематика. Значення курсу для

підготовки  фахівців.  Система  курсу  «Менеджмент  і  адміністрування»

(«Операційний менеджмент») та його зв'язок з іншими дисциплінами. Порядок

вивчення курсу та контролю знань студентів.

Виробництво  як  процес  перетворення  ресурсів  організації  у  вихідну

продукцію.  Об'єктивні  закономірності  управління  виробництвом  (процесом).

Природа  операційної  функції.  Галузеві  особливості  операційної  функції.

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв'язок та розбіжність. 

Особливості  операційного  менеджменту:  мета  та  основі  завдання.

Принципи,  функції  та  методи  операційного  менеджменту.  Операційний

менеджер та процес управління.

Питання для самоперевірки

1. Що  вивчає  курс  «Менеджмент  і  адміністрування»  («Операційний

менеджмент»)?

2. Задачі й мета курсу «Менеджмент і  адміністрування» («Операційний

менеджмент»).

3. Взаємозв’язок курсу  «Менеджмент і адміністрування» («Операційний

менеджмент») з іншими дисциплінами.

4. Базові  поняття  «організація»,  «операції»,  «виробництво»,  «управління

виробництвом», «операційний менеджмент» та їх співвідношення.

5. Операційна  функція  організації.  Операційна  система  та  її  складові

елементи. 

6. Ресурси, застосовувані в операційній діяльності, продукти та процеси.

7. Зміст і сфери операційного менеджменту.
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8. Призначення, склад і структура системи управління операціями.

9. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту і

як вид практичної діяльності.

10. Зміст, характер та специфічні риси праці операційного менеджера.

Література: [1, с. 7–15; 12, c. 13–18; 22, с. 29–43].

Тема 2 Операційна стратегія

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Пріоритети, які визначаються

місцем на ринку. Формування стратегії виробництва товару. 

Розробка  стратегії  процесу.  Типи  процесів:  сфокусований  на  процесі,

сфокусований  на  продукті  та  процес,  який  повторюється.  Виражена

компетентність  та  конкурентні  переваги.  Застосування  «дерева  рішень»  у

проектуванні товару або процесу.

Питання для самоперевірки

1. Сутність та етапи розробки операційної стратегії.

2. Пріоритети, які визначаються місцем на ринку. 

3. Формування стратегії виробництва товару.

4. Розробка стратегії процесу. 

5. Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу.

6. Життєвий цикл операційної системи та його основні етапи.

7. Режими функціонування операційної системи. 

8. Специфіка функціонування операційної системи в різних режимах на

різних стадіях життєвого циклу.

Література: [3, c. 15–28; 7, с. 27–35; 33, с. 31–48].

Тема 3 Операційна система організації

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна

система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, підсистема
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забезпечення та підсистема планування і контролю. Класифікаційні підходи до

операційних  систем.  Одиничні  (проектні)  системи.  Дрібносерійні  системи.

Системи масового виробництва. Системи з безперервним процесом.

Питання для самоперевірки

1. Особливості та властивості операційної системи. 

2. Входи, процеси та виходи, структура та зовнішнє оточення операційної

системи.

3. Ресурси, застосовувані в процесі операційної діяльності,  продукти та

процеси.

4. Складові  частини  операційної  системи:  переробна  підсистема,

підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

5. Класифікаційні підходи до операційних систем. 

Література: [3, c. 30–52; 7, с. 47–65; 33, с. 52–69].

Тема 4 Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати

Поняття  операційної  діяльності  підприємства.  Поняття  недостатнього,

надлишкового та ресурсу обмеженої потужності. Товари (послуги) як результат

операційної  діяльності  підприємства.  Операційні  процеси  організації  -

динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи

організації  та  складність  операційних  процесів.  Організація  операційного

процесу у просторі й часі. Поняття, структура та тривалість операційного циклу

підприємства.  Особливості  управління  за  фазами  операційного  циклу

підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства. 

2. Принципи організації та складність операційних процесів. 

3. Організація операційного процесу у просторі й часі. 

4. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. 

5. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

6. Проектування продукту та вибір варіанта технології виробництва.
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7. Організація та планування підготовки виробництва нової продукції.

8. Потужність операційної системи: сутність і процес установлення.

9. Чинники,  що  визначають  вибір  місця  розташування  операційної

системи.

10.  Типи внутрішніх планувань операційної системи.

Література: [14, c. 45–68; 33, с. 127–135; 34, с. 71–88].

Тема 5 Управління процесом проектування операційної системи

Проектування  операційної  системи:  сутність,  цілі  та  етапи.  Склад

критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід

до розробки операцій. Сучасний рівень розвитку операційних систем: системи

автоматизованого  проектування,  автоматизовані  системи  управління

виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі товарів, гнучкі

виробничі  системи,  інтегровані  автоматизовані  системи  управління

виробництвом.  Планування  офісу.  Проектування  виробничого  і

обслуговуючого потоків: методи, засоби, інструментарій. Проектування робіт і

нормування праці.

Питання для самоперевірки

1. Основні етапи проектування операційних систем.

2. Проектування продукту та вибір варіанта технології виробництва.

3. Організація та планування підготовки виробництва нової продукції.

4. Сучасний рівень розвитку операційних систем.

5. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. 

6. Проектування робіт і нормування праці.

Література: [23, c. 78–88; 25, с. 94–103].

Тема 6 Управління поточним функціонуванням операційної системи

Управління матеріально-технічним забезпеченням.  Функції,  завдання та

основні  вимоги  до  оперативного  управління  виробництвом.  Організація

диспетчеризації виробництва. Регулювання незавершеного виробництва. Види
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систем оперативного управління виробництвом. Контроль за виконанням робіт.

Контроль  запасів.  Роль  та  завдання  управління  матеріальними ресурсами  та

запасами. Принципи організації праці. Розподіл та кооперації праці. Мотивація

роботи.  Робочі  завдання.  Методи  нормування  праці.  Хронометраж  (система

нормативів часу).

Питання для самоперевірки

1. Специфіка стратегії операційної системи.

2. Основні етапи оперативно-календарного планування.

3. Агреговане планування виробництва.  «Чисті» та «змішані» стратегії

планування виробництва.

4. Види систем оперативного планування.

5. Управління матеріально-технічним забезпеченням. 

6. Організація диспетчеризації виробництва. 

7. Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. 

Література: [7, c. 101–124; 26, с. 49–54; 33, с. 296–335; 35, с. 54–59].

Тема 7 Управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл

проекту.  Планування  проектів.  Методи  сітьового  планування:  переваги  та

недоліки. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г.Гантта. Розклад

проектів.  Контролінг  проектів.  Методи  сітьового  планування:  переваги  та

недоліки. Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду програми

(РЕRТ)  та  методом  критичного  шляху  (СРМ).  Програмне  забезпечення

управління проектами (програмний продукт МS Project)

Питання для самоперевірки

1. Сутність проектного підходу до управління організацією. 

2. Життєвий цикл проекту. 

3. Планування проектів. 

4. Методи сіткового планування: переваги та недоліки. 
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5. Етапи процесу формування сіткового графіка розроблення та реалізації

проекту.

6. Техніка  управління  проектами  методом  оцінювання  й  розгляду

програми (РЕRТ) та методом критичного шляху (СРМ).

7. Календарне планування розроблення та реалізації проекту.

Література: [12, c. 13–18; 22, с. 29–43].

Тема  8  Менеджмент  якості  та  управління  продуктивністю

операційної діяльності

Загальний  менеджмент  якості  (ТQМ).  Поняття,  значення  та  фактори

забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінки.

Організаційне  забезпечення  якості*.  Інструменти  контролю  якості.  Аналіз

програм  забезпечення  якості  У.Е.  Демінга,  Д.Джурана,  П.Кросбі,  К.Ісікава,

Ш.Шинго.  Методи  Дж.Тагучі.  Продуктивність  операційної  діяльності  як

основна  мета  операційного  менеджменту.  Комплексний  підхід  до  питань

продуктивності.  Показники  результативності  функціонування  операційних

систем.  Моделювання  процесу  управління  і  продуктивністю  операційної

системи.  Фактори,  що  впливають  на  динаміку  продуктивності  організації.

Шляхи підвищення продуктивності праці в організації.

Питання для самоперевірки

1. Сутність понять «якість» і «продуктивність».

2. Види та методи контролю якості продукції.

3. Сучасна концепція управління якістю.

4. Продуктивність операційної діяльності. 

5. Показники результативності функціонування операційних систем.

6. Фактори, що впливають на продуктивність системи.

Література: [2, c. 103–187; 10, с. 223–252; 13, с. 51–95; 22, с. 24–73].
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3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ І

АДМІНІСТРУВАННЯ» («ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»)

Для перевірки засвоєного матеріалу студентам пропонується 80 тестових

завдань, які є питаннями з одиничною відповіддю.

Для  оцінювання  рівня  відповідей  студентів  на  тестові  завдання

використовуються такі критерії:

 відмінний рівень – від 70 до 80 правильних відповідей;

 добрий рівень – від 55 до 69 правильних відповідей;

 задовільний рівень – від 35 до 54 правильних відповідей;

 незадовільний рівень – від 0 до 34 правильних відповідей.

1.  Об'єктивна  закономірність  управління  виробництвом

породжена:

1.  Динамічністю  факторів  зовнішнього  середовища  та

стохастичністю внутрішніх параметрів функціонування організації.

2.  Неможливістю  достеменно  передбачити  протікання

виробничого процесу.

3.  Законодавчо  регламентованою  потребою  щодо  управління

виробництвом.

1.  Змінністю внутрішніх параметрів функціонування організації.

2. У чому полягає сутність операційної функції?

1.  У  виробництві  товарів  і  наданні  послуг,  які  призначені  для

постачання у зовнішнє середовище.

2.  У забезпеченні організації різними видами ресурсів.

3.  В автоматизації процесу виробництва.

4.  У виробництві товарів з метою їхнього постачання у зовнішнє

середовище.

3.  Яке  з  наведених  визначень  найкраще  відображає  сутність

поняття "операційний менеджмент"?
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1.  Менеджмент  у  процесі  створення  товарів  (послуг),  який

здійснюється  на  рівні  операцій,  починаючи  із  забезпечення  організації

потрібними  ресурсами  та  впродовж  їхньої  трансформації  у  готові  товари

(послуги).

2.  Менеджмент виробничих процесів,  що перетворюють сировину

на послуги.

3.  Діяльність  щодо  створення  товарів  і  послуг  шляхом

перетворення необхідних ресурсів усіх видів у готові товари і послуги.

4.  Вплив на хід будь-якого процесу в межах достатньо коротких

відрізків  часу  з  метою  забезпечення  стабільних  параметрів

функціонування організації.

4. Чим визначається роль операційного менеджменту як  різновиду

функціонального менеджменту?

1. Спрямованістю на вирішення повсякденних завдань стосовно основної

діяльності, що забезпечують досягнення стратегічних цілей діяльності.

2.  Поточним  реагуванням  на  небажані  відхилення,  які  постійно

виникають у будь-якому процесі.

3.  Сферою його застосування, яка охоплює загальний спектр питань

управління організацією.

4.  Застосуванням  економіко-математичних  методів  до  вирішення

операційних проблем організації за критерієм оптимальності.

5.  У  чому  полягає  відмінність  між  поняттями  "виробництво"  та

"операції"?

1.  Під  виробництвом  мається  на  увазі  випуск  товарів.  Термін

"операції"  ширше,  адже  він  передбачає  не  лише  виробництво  товарів,  а  й

надання послуг.

2.  Поняття абсолютно полярні,  адже перше стосується діяльності

виробничих галузей, а друге - функціонування медичної сфери.

2.  Поняття цілком тотожні.

3.  Операції  передбачають  надання  послуг.  Втім,  термін
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"виробництво"  тлумачиться  ширше,  адже  розповсюджується  і  на  сферу

послуг, і на сферу виробництва.

6.  У  чому  полягає  відмінність  між:  поняттями  операційного  та

виробничого менеджменту?

1.  Сфера  застосування  першого  поняття  ширше,  аніж  другого,

оскільки передбачає управління у будь-якій підприємницькій діяльності.

2.  Сфера  застосування поняття "виробничий  менеджмент" ширше,

аніж поняття "операційний менеджмент", оскільки  передбачає управління у

будь-якій підприємницькій діяльності.

3.  Поняття  цілком  відмінні,  адже  перше  стосується  інформацій

них технологій, а друге - виробничої діяльності людини.

4.  Поняття  повністю  тотожні.  Виробничий   менеджмент  -

український еквівалент американського поняття "операційний менеджмент".

7.  Який  із  варіантів  відображає  правильну  послідовність  етапів

історичного розвитку поняття "операційний менеджмент "?

1.  Промислова революція,  розвиток теорії  менеджменту,  розвиток

науки менеджменту і систем.

2.  Розвиток  науки  менеджменту  і

систем, промислова революція, розвиток теорії менеджменту.

1.  Розвиток  теорії  менеджменту,  розвиток  науки  менеджменту  і

систем, промислова революція.

3.  Школа наукового управління, людських стосунків, соціальних і

відкритих систем, кількісних методів управління.

8. Операційна стратегія - це:

1.  Частина загальної стратегії  організації,  що має менший радіус

дії та стосується власне операційного аспекту діяльності організації.

2.  Синонім загальної стратегії організації.

3.  Система  конкретних  заходів  щодо  реалізації  стратегічних

планів організації.

4.  Стратегія,  спрямована  на  оптимізацію  окремої  "проблемної"
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операції організації.

9.  Яка  категорія  операційного  менеджменту  відповідає

визначенню: "система конкретних заходів щодо реалізації операційної

стратегії"?

1.  Операційна програма.

2.  Операційна стратегія.

3.  Операційний процес.

4.  Операція.

10.  Яка  характерна  риса  операційних  менеджерів  вирізняє  їх  із

загального числа менеджерів організації?

1.  Найбільша частина менеджерів.

1.  Управлінські  працівники   переважно  низової  лінійної  ланки

(завідувачі  секцій,  відділів,  складів  -  у  галузях  невиробничої  сфери;

начальники цехів, змін, бригадири - на виробництві).

2.  Працюють  у  оперативному  режимі  операційної  діяльності  й

повинні приймати управлінські  рішення безпосередньо на місцях.

4. Усі перелічені відповіді.

11.  Який перелік посад є  прикладом операційних менеджерів  на

торговельному підприємстві?

1.  Адміністратор  торгового  залу,  завідувач  секції  взуття,

завідувач складу, товарознавець.

2.  Адміністратор торгового залу, продавець відділу продовольчих

товарів, завідувач складу, товарознавець.

3. Завідувач секції взуття, завідувач складу, економіст.

4.  Головний  бухгалтер,  начальник  відділу  кадрів,  завідувач

господарства, товарознавець.

12. У якому із переліків посад зазначені операційні менеджери на

виробничому підприємстві?

1.  Керівник механічного цеху, майстер дільниці, завідувач складу,

контролер відділу технічного контролю.

16



2.  Керівник  механічного  цеху,  слюсар  гальванічного  цеху,

завідувач складу, контролер відділу технічного контролю.

3.  Керівник  механічного  цеху,  завідувач  складу,  економіст,

головний інженер.

4.  Головний  бухгалтер,  начальник  відділу  кадрів,  завідувач

господарства, контролер відділу технічного контролю.

13. Що таке операційна система організації?

1.  Відкрита  самостійна  система,  головне  призначення  якої  полягає  у

створенні умов для задоволення потреб споживача у товарах або послугах.

2.  Відкрита  самостійна  система,  головне  призначення  якої  полягає  у

створенні автоматизованих робочих місць в організації.

3.  Комплекс  операцій  щодо  забезпечення  організації  необхідними

ресурсами.

4.  Система  операцій  стосовно  просування  товарів  або  послуг  у

зовнішнє середовище організації.

14. Яке визначення адекватно відображає зміст операції?

1.  Нижча  ланка  або  "клітинка"  об'єкта  управління  в  операційному

менеджменті.

2.  Невеликий  за  обсягом,  нетривалий

за часом, відносно самостійний елемент технологічного процесу.

3.  Елементарний  спеціалізований  вид  роботи,  спрямований  на

виконання  конкретної  задачі  технічного,  організаційного  або  соціального

характеру, яку ділити більш детально недоцільно.

1.  Усі перелічені відповіді.

15.  Яка  відповідь  відображає  перелік  операцій  операційного  процесу

торговельного підприємства?

1.  Планування  товарного  забезпечення,  укладання  договорів  на

поставку товарів, транспортування товарів, проведення розрахункових операцій.

2.  Планування  товарного  забезпечення,  укладання  договорів  на

поставку товарів, складання вузлів, проведення розрахунково - касових операцій.
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3.  Планування  товарного  забезпечення,  приймання  відвідувачів  з

особистих питань, складання вузлів, проведення розрахунково - касових операцій.

4.  Планування  товарного  забезпечення,  укладання  договорів  на

поставку товарів, транспортування товарів, звільнення продавця секції взуття за

порушення правил торгівлі.

16. Що відображає даний перелік: проектування операційної системи,

функціонування  операційної  системи,  ефективність  операційного

менеджменту, задоволення попиту споживачів?

1.  Складники структури операційного менеджменту на торговельному

підприємстві.

2.  Елементи операційного процесу на торговельному підприємстві.

3.  Приклади операцій торговельного процесу.

4.  Приклади операцій процесу товароруху на підприємстві.

17.  Яке  з  перелічених  завдань  не  має  відношення  до  завдань

операційного менеджменту?

1. Укомплектування належним чином штату організації. 

2. Виконання у повному обсязі завдань операційної програми.

3.  Забезпечення ефективного використання ресурсів організації.

4.  Забезпечення якісного обслуговування споживачів.

18.  Функціональна  характеристика  операційного  менеджменту

визначається:

1.  Циклом  таких  функцій,  як  планування,  організація,  мотивація,

контроль,  та  присутністю  функції  регулювання  при  здійсненні  будь-якої  з

вищезгаданих функцій.

2.  Циклом таких  функцій,  як  планування,  організація,  мотивація  та

контроль.

3.  Циклом  таких  функцій:  прогнозування,  планування,  організація,

мотивація, облік, аналіз, регулювання.

4.  Циклом  таких  функцій,  як  планування,  організація,  мотивація,

контроль та координація.

18



19.  Яке  з  перелічених  стратегічних  рішень  вирішується  в  межах

операційного менеджменту?

1.  Вибір оптимального місцеположення підприємства.

2.  Капіталовкладення  у

будівництво Діснейленду.

3.  Стажування  менеджера

персоналу за кордоном.

4.  Проведення маркетингових досліджень ринку дитячих товарів.

20. У якій послідовності розробляється операційна стратегія?

1.  Вертикальна  інтеграція,  рішення  за  виробничими  потужностями,

місцеположенням,  процесом  виробництва,  технологіями,  запасами,  організація

робочої сили.

2.  Вертикальна  інтеграція,  організація  робочої  сили,  рішення  за

місцеположенням,  виробничими  потужностями,  процесом  виробництва,

технологіями, запасами.

3.  Вибір  місцеположення,  виробничих  потужностей,  процесу

виробництва.

4.  Вертикальна інтеграція, рішення за місцеположенням, виробничими

потужностями,  процесом  виробництва,  технологіями,  запасами,  організація

робочої сили.

21. Основною метою стратегії товару вважається:

1.  Забезпечення конкурентної переваги для товару.

2.  Забезпечення вибору, проектування та розвиток товару на ринку.

3.  Врахування конкурентних позицій товару щодо конкурентів.

4.  Створення якісного товару.

22. У чому проявляється вплив життєвого циклу товару на операційну

стратегію?

1. Операційна стратегія обирається залежно від стадії життєвого циклу

товару.

2. Упродовж  усього  життєвого  циклу  товару  доцільне  застосування
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єдиної операційної стратегії.

3.  Стадія  впровадження  товару  на  ринок  не  потребує  стратегічного

управління.

4. Для модних товарів, які мають короткий життєвий цикл, стратегічне

управління недоцільне.

23.  За  якого  типу  процесу  використовується  операційна  стратегія

виробництва у невеликих обсягах або партіях різних товарів?

1.  Сфокусованого на процесі.

2.  Сфокусованого на продукті.

3.  Безперервного процесу.

4.  Процесу масового виробництва.

24. За якого типу процесу використовується операційна стратегія

великих обсягів виробництва подібних товарів?

1. Сфокусованого на продукті. 

2. Сфокусованого на процесі.

3.  Безперервного процесу.

4.  Процесу одиничного виробництва.

25. За якого типу процесу використовується операційна стратегія

класичних конвеєрів?

1.  Безперервного процесу.

2.  Сфокусованого на процесі.

3.  Одиничного процесу.

4.  Сфокусованого на продукті.

26.  Що  відображає  даний  перелік:  нематеріальна  природа

"продукту",  його  одночасне  виробництво  та  споживання,  низький

ступінь  стандартизації  "продуктів",  високий  ступінь  взаємодії  зі

споживачем та трудомісткість операцій?

1.  Особливості  сфери  послуг,  які  впливають  на  формування

операційної стратегії.

2.  Особливості сфери виробництва,  які  впливають на формування

20



операційної стратегії.

3.  Стратегічні  рішення,  які  вирішуються  в  операційному

менеджменті.

1.  Критерії проектування товарів та послуг.

27. Завдяки чому можна посилити адекватність операційної стратегії

специфічним рисам сфери послуг?

1. Максимізації  участі  споживача  у  виробництві  послуг  та  підбору

висококваліфікованих кадрів для "контакту" зі споживачем.

2. Операційна стратегія не залежить від специфіки галузі. 

3. Підвищення ступеня стандартизації послуг.

4.  Збільшення  трудомісткості  операційних  процесів  та  підвищення

ступеню стандартизації послуг.

28.  При  формуванні  операційної  стратегії  поняття  "виражена

компетентність " означає:

1.  Специфічні  можливості   або  характеристики  організації,  які

забезпечують її конкурентоспроможність.

2.  Перелік цілей та завдань організації,  викладених в установчих

документах.

3.  Сукупність повноважень організації у зовнішньому середовищі.

4.  Синонім поняття "спеціалізація".

29. В операційному менеджменті операційна система слугує: 

1. Функціональним полем.

2.  Суб'єктом управління.

3.  Об'єктом управління.

4.  Інструментом управління.

30. Які підсистеми виділяють у складі операційної системи?

1.  Підсистему  забезпечення,  трансформуючу  підсистему  та

підсистему планування і контролю.

2.  Лише підсистему планування і контролю.

3.  Лише трансформуючу підсистему.
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4.  Підсистему ресурсів,  підсистему забезпечення,  трансформуючу

підсистему,   підсистему  планування  і  контролю,   підсистему  товарів

(послуг).

31. Яке призначення має підсистема забезпечення ?

1.  Організація ритмічної роботи трансформуючої підсистеми. 

2.  Створення додаткової вартості "входів" операційної системи.

1.  Слугує  координаційним  центром  функціонування  операційної

системи.

3.  Задоволення попиту споживачів на "виходи" операційної системи.

32.  Яка  з  підсистем  виконує  функції  координаційного  центру

операційної системи?

1.  Підсистема планування і контролю.

2.  Підсистема забезпечення.

3.  Трансформуюча підсистема.

4.  Це головне призначення операційної системи.

33. Яка з підсистем забезпечує створення додаткової вартості "входів",

внаслідок чого з'являються "виходи" операційної системи?

1.  Трансформуюча підсистема.

2.  Підсистема планування і контролю.

3.  Підсистема забезпечення.

4.  Усі перелічені вище відповіді.

34. Яка група посад "входить" у трансформуючу підсистему операційної

системи?

1.  Керівник  заготівельного  цеху,  завідувач  секції  одягу,  майстер

дільниці, адміністратор торгового залу.

1.  Завідувач господарства, головний інженер, завідувач складу.

2.  Керівник відділу матеріально-технічного постачання, товарознавець,

комерційний директор.

3.  Завідувач секції галантереї, бухгалтер, майстер дільниці, інспектор з

кадрів.
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35. Представниками якої підсистеми операційної системи є комерційний

директор, працівники торгового відділу та відділу організації торгівлі?

1.  Підсистеми планування і контролю.

2.  Трансформуючої підсистеми.

3.  Підсистеми забезпечення.

1.  Ці управлінці не мають ніякого відношення до роботи операційної

системи.

36. Яка група посад "входить" у підсистему забезпечення  операційної

системи?

1.  Завідувач господарства, головний інженер, завідувач складу.

2.  Завідувач  секції  іграшок,  керівник  заготівельного  цеху,

товарознавець, адміністратор торгового залу.

3.  Завідувач  господарства,  завідувач  хлібного  відділу,  завідувач

торгового комплексу "Все для молодят".

4.  Комерційний директор,  керівник  відділу  матеріально  -  технічного

постачання, продавець-консультант секції меблів.

37. Яка з відповідей стосується "входів" операційної системи? 

1. Вони є зв'язками операційної системи з факторами, що не входять до

її складу та спрямовані у неї ззовні. 

2. Дозволяють впливати на операційну систему, використовуючи її як засіб.

3.  Зазвичай запропоновані різноманітними ресурсами організації.

4.  Усі наведені відповіді правильні.

38.  До "входів" операційної  системи торговельного  підприємства не

належать:

1.  Торгові послуги з комплектування новорічних подарункових

наборів.

2.  Товари, що надходять від виробників, торгових посередників.

1.  Трудові ресурси, що задіяні у здійсненні операцій.

3.  Інформаційні потоки щодо факторів зовнішнього середовища.

39. Яка з відповідей стосується "виходів" операційної системи?
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1.  Продукти  роботи  операційної  системи,  які  споживаються  ззовні

системи.

2.  Зв'язки  системи  з  факторами,  що  не  входять  до  її  складу  та

спрямовані у неї ззовні.

3.  Проміжні  продукти  функціонування  операційної  системи,  які

споживаються всередині системи.

4. Відходи операційної системи,  які  потребують миттєвої утилізації.

40.  До  "виходів"  операційної  системи  виробничого  підприємства

належать:

1. Товари, призначені для реалізації у торгову мережу. 

2. Роздрібний товарооборот, що характеризує обсяг куплених покупцями

товарів у вартісному вимірі.

3.  Усі перелічені відповіді.

4.  Надання торгових послуг кінцевим споживачам.

41.  Якому  типу  операційної  системи  відповідає  ця  характеристика:

"виготовлення  великої  номенклатури  виробів  (послуг)  різного

призначення"?

1.  Одиничному.

2.  Серійному.

3.  Масовому виробництву.

4.  Системі з безперервним процесом.

42. Повторення випуску виробів (послуг) упродовж деякого  проміжку

часу,  що  робить  економічно  доцільним  розробку  технологічних  процесів.

Йдеться про:

1. Серійну операційну систему.

2.  Одиничну операційну систему.

3.  Операційну систему масового виробництва.

4.  Операційну систему з безперервним процесом.
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43.  Якому типу операційної  системи відповідає  така характеристика:

"виготовлення  однотипної  продукції  (послуг)  обмеженої  номенклатури  у

великих обсягах упродовж тривалого періоду часу"?

1.  Масовому виробництву.

2.  Серійному.

3.  Системі з безперервним процесом.

4.  Одиничному.

44. Яка з характеристик стосується операційної системи з безперервним

процесом?

1.  Цей тип операційної системи доцільніше автоматизувати.

2.  Як  наслідок  незмінності  номенклатури  операційної  програми,

обсягів робіт, усі організаційні умови діяльності стандартизують.

3.  Нестабільність   номенклатури,   її  різнотипність,  обмеженість

випуску зменшує можливість використання стандартизованих  конструкторсько-

технологічних рішень.

4.  За  кожним  робочим  місцем  закріплюють  виконання  декількох

операцій.

45.  За  якої  операційної  системи  забезпечується  найповніше

використання  обладнання  і  матеріалів,  найвищий  рівень  продуктивності

праці, найнижча собівартість продукції?

1.  Масового виробництва.

2.  Серійної.

3.  Одиничної.

4.  За усіх перелічених систем.

46.  За  якої  операційної  системи  використовується  праця

висококваліфікованих працівників?

1.  Одиничної.

2.  Масового виробництва.

3.  Серійної.

4.  Системи з безперервним процесом.

25



47. За якої операційної системи економічно доцільний випуск продукції

(послуг) за графіком циклічного повторення? 

1. Серійної.

2.  Одиничної.

3.  Масового виробництва.

4.  Системи з безперервним процесом.

48.  За  якої  операційної  системи  економічно  доцільне  застосування

гнучких автоматизованих ліній?

1.  Одиничної.

2.  Масового виробництва.

3.  Безперервного процесу.

4.  Серійної.

49.  Який  вид  операційної  системи  характеризується  надходженням

виробу на наступну ділянку обробки, незалежно від її  готовності прийняти

виріб?

1.  Виштовхуюча.

2.  Одинична.

3.  Витягуюча.

4.  Система  з  безперервним

процесом.

50. В операційному менеджменті операційний процес слугує:

1.  Об'єктом управління.

2.  Інструментом управління.

3.  Функціональним полем.

4.  Суб'єктом управління.

51.  Які  з  принципів належать до принципів організації  операційних

процесів?

1.  Спеціалізація,  пропорційність,  паралельність,  ритмічність,

прямолінійність, безперервність.

2.  Пропорційність, паралельність, прямолінійність, безперервність.
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3.  Системність,  комплексність,  цілеспрямованість,  динамічна

рівновага,  безперервність,  гнучкість,  оптимальність,  ритмічність,  сполучення

прав, обов'язків та відповідальності.

4.  Оптимальність, оперативність, економічність, гнучкість, стійкість.

52.  За  якими  напрямами  спеціалізації  відбувається  формування

операційного процесу у просторі?

1.  Технологічним та предметним.

2.  Виробничим та товарним.

1.  Високим та низьким рівнем спеціалізації.

3.  Цеховим та дільничним.

53. Яке з положень відповідає характеристиці операційного циклу?

1.  Організація операційного процесу у часі.

2.  Календарний  період  часу,  упродовж  якого  ресурси  на  "вході"

операційної   системи  проходять  усі  операції   операційного  процесу  і

трансформуються у результати на її "виході".

3.  Він складається з тривалості  робочих операцій та перерв,  зумовлених

створенням запасів, нерівномірністю операційного процесу тощо.

4. Усі перелічені вищі відповіді.

54.  Який  тип  операційного  процесу  передбачає  застосування

універсального устаткування і пристроїв та групування робочих  місць за

принципом технологічно однорідних операцій?

1.  Одиничний.

2.  Серійний.

3.  Масового виробництва.

4.  Безперервний процес.

55.  За  якого  типу  операційного  процесу  доцільне  застосування

спеціалізованого устаткування, пристроїв та інструментів?

1.  Масового виробництва.

2.  Одиничного.

3.  Безперервного процесу.
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4.  Серійного.

56.  Який  тип  операційного  процесу  характеризується  групуванням

робочих місць за технологічним і предметним принципами,  закріпленням за

робочими місцями обмеженої кількості операцій та середньою кваліфікацією

працівників?

1.  Серійний.

2.  Масового виробництва.

3.  Безперервний процес.

4.  Одиничний.

57. За якого типу операційного процесу недоцільна детальна:  розробка

технологічного процесу виробництва товару (надання, послуги)?

1.  Одиничного.

2.  Безперервного процесу.

3.  Серійного.

4.  Масового виробництва.

58. За якого операційного процесу робочі місця розміщують  за ходом

технологічного  процесу  (предметний  принцип),  а  робочі  місця

спеціалізуються на виконанні однієї операції?

1.  Масового виробництва.

2.  Безперервного процесу.

3.  Одиничного.

4.  Серійного.

59. Для якої сфери людської діяльності  характерний одиничний тип

операційного процесу?

1.  Естетична хірургія, письменництво, науково-дослідний інститут.

2.  Пластична хірургія, науково-дослідний інститут, телебачення.

3.  Типографія,  станція   технічного  обслуговування,  хірургічне

відділення міської лікарні. 

4.  Швейна фабрика, будівництво, залізничний вокзал.
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60.  Для  якої  сфери  людської  діяльності  характерний  серійний  тип

операційного процесу?

1.  Гастроентерологічне   відділення  міської  лікарні,  типографія,

станція технічного обслуговування.

2.  Станція  технічного  обслуговування,  нафтопереробка,  науково  -

дослідний інститут.

3.  Автомобільний завод, патрулювання, аеропорт.

4.  Пластична хірургія, науково-дослідний інститут, радіостанція.

61.  Для  якої  сфери  людської  діяльності  характерний  масовий

операційний процес?

1.  Автомобільний  завод,  залізничний  вокзал,  швейна  фабрика,

аеропорт.

2.  Взуттєва  фабрика,  нейрохірургічне  відділення  міської  лікарні,

редакція газети.

3.  Автомобільний завод, залізничний вокзал, типографія.

4.  Станція  технічного  обслуговування,  письменництво,  науково  -

дослідний інститут.

62. Який тип операційного процесу відображають, наприклад: вугільна

шахта, нафтопереробка, телебачення, радіостанція?

1.  Безперервний.

2.  Масового виробництва.

3.  Одиничний.

4.  Серійний.

63.  Який  тип  операційного  процесу  відображають,  наприклад:  твори

поетів, роботи будівельних підрядників, функціонування  науково-дослідних

інститутів?

1.  Одиничний.

2.  Серійний.

3.  Безперервного процесу.

4.  Масового виробництва.
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64. Які види операцій розрізняють за ознакою рівня механізації?

1.  Ручні, механізовані, машинноручні та автоматизовані.

2.  Ручні,  механізовані  та

автоматизовані.

3.  Автоматизовані та неавтоматизовані.

4.  Немеханізовані, слабомеханізовані та високомеханізовані.

65.  Які  види  операцій  виконуються  працівником  із  застосуванням

засобів механізації?

1.  Машинноручні.

2.  Ручні.

3.  Механізовані.

4.  Автоматизовані.

66.  Які  види  операцій  виконуються  на  машинах  та  станках  при

обмеженій участі оператора?

1.  Механізовані.

2.  Автоматизовані.

3.  Машинноручні.

4.  Ручні.

67. Що є метою проектування операційної системи?

1.  Задоволення  попиту

споживачів  у  товарах  (послугах)  в  поєднанні  з  забезпеченням  достатньої

ефективності кінцевих результатів діяльності організації.

2.  Задоволення попиту споживачів у товарах (послугах).

3.  Забезпечення  достатньої  ефективності  кінцевих  результатів

діяльності організації.

4.  Створення операційної системи з вираженою компетентністю.

68. Сутність процесу проектування операційної системи полягає в тому,

що:

1.  Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня

операцій  та  організації  останніх  з  врахуванням  положень,  соціотехнічного
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підходу.

2.  Операційна система проектується з глибиною її розкладання до рівня

процесів з відповідним розподілом функцій людини й машин.

3.  Проектування операційної системи відбувається на рівні процесів з

урахуванням положень соціотехнічного підходу.

4.  Проектування   операційної   системи  відбувається  на  основі

системного та процесного підходів.

69. Які критерії беруться до уваги при проектуванні виробів?

1.  Вартість;  якість;  економічність,  надійність,  простота  та  строк

експлуатації; розмір, потужність й міцність; безпечність експлуатації.

2.  Виробнича  потужність,  економічна  ефективність,  гнучкість,

надійність, стандартизація, безпечність та промислова санітарія й гігієна.

3. Тип трансформуючої підсистеми; методи розробки; рівень механізації та

автоматизації; ступінь спеціалізації праці працівників.

4. Вартість; якість; економічність, надійність та строк експлуатації; розмір,

потужність й міцність.

70.  Що  означає  перелік:  виробнича  потужність,  економічна

ефективність,  гнучкість,  надійність,  стандартизація,  безпечність  та

промислова санітарія й гігієна?

1.  Критерії проектування процесу виробництва. 

2.  Критерії проектування виробів.

1.  Області прийняття рішень при виборі процесу виробництва.

3.  Алгоритм проектування виробів.

71.  Що  означає  перелік:  тип  трансформуючої  підсистеми;  власне

виробництво  або  придбання  деяких  комплектуючих;  виконання  деяких

завдань з використанням власних коштів або передача їх субпідрядникам;

методи розробки; рівень механізації та автоматизації; ступінь спеціалізації

праці працівників?

1.  Області прийняття рішень при виборі процесу виробництва.

2.  Алгоритм проектування виробів.

31



3.  Критерії проектування процесу виробництва.

4.  Критерії проектування виробів.

72. У чому полягає сутність соціотехнічного підходу до проектування

операцій?

1.  Розподіл функцій людини та техніки при проектуванні операцій.

2.  Превалювання в операційному процесі людської праці.

3.  Співпраця соціальної  та  технічної  підсистеми в операційному

процесі.

4. Поєднання ручної та механізованої праці в операційній системі.

73.  Що дозволяє  підвищити  продуктивність  процесу  проектування

операційної  системи  та  дає  можливість  маніпулювати  проектом  за

сучасних умов?

1.  Система автоматизованого проектування.

2.  Реалізація функції розгортання якості.

3.  Врахування конкурентних позицій підприємства.

4.  Врахування стадії життєвого циклу виробу (послуги)? 

74.  Які  характерні  риси  сфери  послуг  впливають  на  специфіку

проектування операційних систем?

1.  Високий  ступінь  взаємодії  зі  споживачем,  високий  ступінь

індивідуалізації  послуги  відповідно  до  вимог  споживачів,  трудомісткість

операцій.

2.  Близький  контакт  зі  споживачем,  низький  ступінь

стандартизації послуги.

3. Контакт зі  споживачем за бажанням  останнього, низький ступінь

стандартизації послуги, трудомісткість операцій. 

4.  Високий   ступінь   індивідуалізації  послуги,  високий  ступінь

взаємодії зі споживачем, матеріаломісткість та трудомісткість операцій.

75.  До  якої  сфери  людської  діяльності  стосується  характеристика:

"місцеположення підприємств здебільшого визначається місцеположенням

вихідних матеріалів, а не споживачів "?

32



1.  До виробничої сфери.

2.  До сфери послуг.

3.  Це основоположний принцип будь-якої сфери людської діяльності.

4.  До сфери товарного обігу.

76.  До  якої  сфери людської  діяльності  стосується  таке  положення:

"великі підприємства в даній сфері не типові"?

1.  До сфери послуг.

2.  Це принцип будь-якої сфери людської діяльності.

3.  До виробничої сфери.

4.  До галузей добувної промисловості.

77.  Який  фактор  передусім  свідчить  на  користь  великих

централізованих підприємств?

1.  Висока капіталомісткість трансформуючої підсистеми.

2.  Недоцільність наближення підприємств до споживача.

3.  Низькі транспортні витрати підприємств.

4.  Складність комунікацій.

78.  За якого типу планування ресурси розподіляють за  принципом

роботи, що виконується?

1.  Післяопераційного функціонального.

2.  Лінійного.

3.  Фіксованого позиційного.

4.  Змішаного.

79.  За  якого  типу  планування  ресурси  розміщують  за  ланцюгом

робочих  місць  відповідно  до  необхідних  для  випуску  виробу  (послуги)

операціями?

1.  Лінійного.

2.  Післяопераційного функціонального.

3.  Змішаного.

4.  Фіксованого позиційного.

33



80.  За  якого  типу  планування  вироби  або  споживачі  нерухомі,  а

ресурси подаються до місць роботи у разі необхідності?

1.  Фіксованого позиційного.

2.  Змішаного.

3.  Лінійного функціонального.

4.  Післяопераційного.
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

Загальні положення

Студент  має  вибрати  тему реферату  за  порядковим номером у  журналі

групи. Теми надані нижче.

Цілі реферату

Цілями реферату є формування:

– понятійно-аналітичного рівня знань;

– загальнокультурного рівня студентів;

–  уміння  самостійно  аналізувати  різноманітні  суспільно-політичні  та

культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них;

– методів ведення обґрунтованої полеміки;

–  умінь  самостійно  аналізувати,  систематизувати,  класифікувати  та

узагальнювати суттєву наукову інформацію;

–  техніки  публічного  оприлюднення  (доповіді)  результатів  аналітичних

оглядів джерел інформації.

Організація виконання реферату

Реферат  виконується  студентом  самостійно,  але  з  консультаціями

викладача.

Захист  реферату  здійснюється  в  процесі  презентації  його  основних

положень на семінарі або при співбесіді з викладачем.

Відповідальність  за  організацію  підготовки  рефератів  несе  кафедра,  що

зобов'язана створити відповідні умови для їх виконання та захисту, методичне

та інформаційне забезпечення.

Студент при виконанні реферату повинен:

– обрати й узгодити з викладачем тему;

– отримати завдання;

– самостійно  підготувати  реферат,  спираючись  на  методичне  та

інформаційне забезпечення;
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– відвідувати консультації;

– сприймати  зауваження  та  оперативно  виконувати  методичні  вказівки

керівника;

– подати реферат на перевірку керівнику;

– презентувати основні положення реферату на семінарі.

Структура реферату

Вступна частина:

– титульна сторінка;

– зміст; 

– вступ. 

Основна частина:

– розділи реферату;

– висновки;

– перелік посилань. 

Додатки

Вимоги до складових реферату

Титульна  сторінка  виконується  відповідно  до  зразка,  що  поданий  у

додатку А.

Зміст  розташовують  з  нової  сторінки.  До  змісту включають:  послідовно

перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, додатки тощо і

номери  сторінок,  які  містять  початок  матеріалу.  Зміст  складають,  якщо

методичні  рекомендації  містять не менше ніж два розділи, або один розділ і

додаток.

Вступ  розташовують  з  нової  сторінки.  Вступ  містить  обґрунтування

практичної і теоретичної актуальності проблеми, призначеної для вивчення. У

вступі  необхідно  сформулювати  основне  питання  дослідження  та  цілі  й

завдання,  які  випливають  з  нього.  Також  доцільно  подати  термінологічні

особливості реферату.
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Основні розділи. У рекомендаціях щодо підготовки та написання розділів

визначають етапи роботи над рефератом і викладають зміст та обсяг  кожного

етапу:

– пошук джерел інформації на обрану тему;

– складання плану реферату;

– опрацювання джерел інформації;

– написання реферату.

Пошук джерел інформації. Пошук матеріалу варто починати із загального

ознайомлення з темою шляхом перегляду відповідного розділу підручника. Далі

необхідно  уважно  проглянути  рекомендовані  джерела.  З  використанням

предметних  і  алфавітних  каталогів  бібліотек,  бібліографічних  довідників  та

електронних  ресурсів  підібрати  додаткову  інформацію  щодо  проблематики

реферату. До реферування варто залучати першоджерела.

Деякі електронні каталоги інформаційних ресурсів:

–  Національна  бібліотека  України  імені  Вернадського  –

http://www.nbuv.gov.ua/;

– Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.library.ukma.kiev.ua/;

– Психологічна бібліотека – http://psylib.kiev.ua/;

– Каталог безкоштовних бібліотек мережі – http://allbest.ru/libraries.htm;

– Національна парламентська бібліотека України  – http://nplu.ki  ev.ua/  ;

– Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/;

– Електронна бібліотека – http://www.geocities.com/ukrexlibris/;

– Українська історична бібліотека – http://www.ukrhistory.narod.ru/;

– Форекс - київська електронна бібліотека – http://forex-kiev.narod.ru/;

– Библиографическая справка – http://ukrlib.chat.ru/;

– Электронная научная библиотека – http://www.monev.ukxbiz.net/;

– Бібліотека "Світ книг" – http://bookworld.com,ua/;

Складання  плану  реферату.  На  основі  одержаних  уявлень  про  стан

питання  складається  попередній  план  реферату,  який  бажано  узгодити  з
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викладачем та остаточно визначити джерела інформації для реферування. План

реферату  уточнюється  протягом  усього  терміну  роботи  над  рефератом.

Остаточний варіант трансформується у зміст реферату.

Опрацювання  джерел  інформації.  Зміст  реферату  повинен  відповідати

вибраній темі (тим аспектам проблеми, що міститься у назві теми).

Відібрана  література  уважно  вивчається  з  обов'язковим  цитуванням

ключових моментів і принципових положень. Тези джерел доцільно виписувати

окремо  з  кожного  питання  плану  реферату.  Важливо  також  визначити

методики,  які  використовують  автори  джерел  для  розв'язання  проблеми.

Особливу увагу необхідно приділити об'єктивності оцінки аналізованих точок

зору.  На  цьому  етапі  виділяють  довідково-інформаційний  апарат,  подаючи

бібліографічний опис джерела.

Ефективним  видом  записів  є  конспектування  – стислий  виклад  змісту

прочитаного, що забезпечує повноту відображення змісту джерел інформації. 

Способи конспектування:

–  текстуальний,  що  являє  собою  виклад  змісту  словами  автора,  тобто

дослівне виписування цитат з досліджуваного тексту;

– вільний, що є коротким викладом прочитаного своїми словами;

–  комбінований, складання якого вимагає вдумливого читання,  творчого

підходу до викладу змісту прочитаного, щоб вибрати необхідні цитати, а

решту тексту викласти своїми словами, висловлюючи його точний зміст у

короткій формі.

При  роботі  з  джерелом  інформації  можуть  виникнути  власні  думки,

узагальнення,  доповнення,  запитання,  які  необхідно  включати  в  конспект  з

відповідною позначкою.

Написання реферату. Розділи реферату повинні бути об'єднані загальною

метою,  органічно  пов'язані  між  собою.  При  написанні  тексту  доцільно

опрацювати специфічні терміни, використовуючи спеціальні словники. У тексті
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реферату необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникаючи незвичних

понять і символів, складних граматичних зворотів.

Основна  вимога  до  тексту  -  структурованість,  лаконізм  і  логічна

послідовність  викладення  матеріалу,  ясність  та  чіткість  мови,  відсутність

складних зворотів і граматичних помилок.

Доцільно включати до реферату схеми й таблиці, якщо вони допомагають

розкрити основний зміст проблеми та скорочують обсяг реферату.

Висновки.  У  висновках  подаються  підсумки  щодо  розв’язання  завдань,

сформульованих  у  вступі.  Тобто  подається  самооцінка  ступеня  досягнення

мети. Висновки мають відповідати поставленим завданням.

Перелік посилань (перелік джерел, на які є посилання в основній частині),

наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у

порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті реферату. Порядкові номери

описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). За необхідності

джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку

посилань у кінці додатку.

Додатки.  У додатках подають матеріал,  який є необхідним для повноти

реферату і не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг

(додаткові  ілюстрації  або  таблиці,  додатковий  перелік  джерел,  що  може

викликати інтерес).

Список літератури

Подається  перелік  джерел  інформації,  що рекомендовані  для  підготовки

реферату.

Оцінювання реферату

Вимоги до реферату, які мають забезпечити максимальну оцінку:

– відповідність змісту реферату вибраній темі; 

– творчий підхід до суті проблеми;

– залучення до аналізу першоджерел;

– якість джерельної бази;
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–  структурованість  матеріалу,  лаконізм  і  логічна  послідовність  викладу

матеріалу, ясність і чіткість мови, відсутність складних зворотів та граматичних

помилок;

– повнота відображення змісту джерел інформації;

– відповідність висновків автора завданню реферату;

– об'єктивність в оцінці аналізованих точок зору; 

– якість оформлення;

– самостійність виконання (діагностується при захисті реферату). 

Якість  виконання  реферату  оцінюється  коефіцієнтом  засвоєння:  Кз  –

відношення правильно виконаних вимог до загального. Оцінка досягнення мети

реферату – експертна.

Оцінювання  рівня  реферату  здійснюється  за  допомогою  коефіцієнта

засвоєння:

Кз = N / P,

де N – правильно виконані істотні операції рішення (відповіді); 

Р  – загальна  кількість  визначених  істотних  операцій  еталону  рішення

(відповіді).

Критеріями визначення оцінок приймається:

«Відмінно» – Кз > 0,9;

«Добре» – Кз = 0,8...0,9;

«Задовільно» – Кз = 0,7...0,8;

«Незадовільно» – Кз < 0,7.

Теми рефератів

1. Виробництво як процес перетворення ресурсів організації  у вихідну

продукцію. 

2. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (процесом). 

3. Галузеві особливості операційної функції. 
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4. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

5. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. 

6. Операційні   пріоритети.  Пріоритети,  які  визначаються  місцем  на

ринку.

7. Сутність системного підходу до операційного менеджменту.

8.  Операційна система як об'єкт управління. 

9. Особливості та властивості операційної системи*. 

10. Складові  частини  операційної  системи:  перероблююча  підсистема,

підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

11.  Класифікаційні підходи до операційних систем.

12. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства.

13.  Типи операційних процесів, їх ознаки. 

14.  Організація операційного процесу у просторі й часі. 

15.  Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. 

16.  Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.

17.  Соціотехнічний підхід до розробки операцій. 

18.  Сучасний рівень розвитку операційних систем.

19.  Стратегічне,  тактичне  та  оперативне  планування,  агрегативне

планування. 

20.  Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. 

21.  Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту.

22.  Життєвий цикл проекту. Менеджмент проекту. Планування проектів.

23.  Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду програми

(РЕRТ) та методом критичного шляху (СРМ). 

24.  Загальний менеджмент якості (ТQМ).

25.  Аналіз  програм  забезпечення  якості  У.Е.  Демінга,  Д.Джурана,

П.Кросбі, К.Ісікава, Ш.Шинго. Методи Дж.Тагучі. 
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5 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1. Мета, задачі, проблематика курсу «Операційний менеджмент». 

2. Значення курсу «Операційний менеджмент» для підготовки фахівців. 

3. Система курсу «Операційний менеджмент» та його зв'язок з іншими

дисциплінами. 

4.  Виробництво як  процес перетворення ресурсів  організації  у  вихідну

продукцію.

5. Об'єктивні закономірності управління виробництвом (процесом).

6.  Природа  операційної  функції.  Галузеві  особливості  операційної

функції.

7. Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. 

8.  Історичний  розвиток  операційного  менеджменту:  промислова

революція,  розвиток  теорії  менеджменту,   розвиток  науки  менеджменту  і

систем.

9. Наукова організація управління і конвеєри. Дослідження в Хоторні.

10.  Дослідження операцій і  становлення операційного менеджменту як

наукової дисципліни.

11.  Комп’ютери  і  компанія  планування  матеріальних  потреб.  Підхід

“точно в строк” і автоматизація виробництва.

12. Всеохоплююче управління якістю і сертифікація якості.

13. Електронні підприємства. Управління ланцюгом забезпечення.

14. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. 

15.  Операційні   пріоритети.  Пріоритети,  які  визначаються  місцем  на

ринку. 

16. Витрати виробництва. Якість і надійність продукції.

17. Строк виконання замовлень. Надійність поставок.

18. Здатність реагувати на зміни попиту. Гнучкість і швидкість освоєння

нової продукції.

19. Зсув конкурентних пріоритетів. 
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20. Формування стратегії виробництва товару.

21. Розробка стратегії процесу. Порівняння стратегій процесів.

22. Особливості стратегій сервісних процесів.

23. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. 

24. Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу.

25. Сутність системного підходу до операційного менеджменту. 

26. Операційна система як об'єкт управління. Особливості та властивості

операційної системи.

27.  Складові  частини  операційної  системи:  перероблююча  підсистема,

підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

28. Класифікаційні підходи до операційних систем. 

29. Одиничний тип переробної підсистеми.

30. Серійний тип переробної підсистеми.

31.  Характерні  особливості  переробних  підсистем  масового  та

безперервного процесів.

32. Переробна підсистема масового виробництва

33. Переробна підсистема з безперервним процесом.

34. Поняття операційної діяльності підприємства.

35. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності.

36. Послуги як результат операційної діяльності підприємства.

37. Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та

розвитку операційної системи. 

38. Принципи організації та складність операційних процесів. 

39. Типи операційних процесів, їх ознаки.

40. Одиничний виробничий процес.

41. Серійний виробничий процес.

42. Масовий виробничий процес.

43. Організація операційного процесу у просторі й часі.

44. Організація виробничого процесу в просторі.

45. Організація виробничого процесу в часі (виробничий цикл).
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Модуль 2

46.  Виробничий  цикл  партії  виробів  при  різних  видах  їх  руху  у

виробничому процесі.

47. Послідовний вид руху.

48. Паралельний вид руху.

49. Послідовно-паралельний вид руху.

50. Проектування операційної системи: критерії та вибір проектів.

51. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. 

52. Сучасний рівень розвитку операційних систем. 

53. Система автоматизованого проектування (САПР).

54. Автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ).

55. Системи автоматизованого складування і видачі товарів.

56.  Гнучкі  виробничі  системи  (ГВС)  та  інтегровані  автоматизовані

системи управління виробництвом (ІАСУВ).

57. Відмінності у проектуванні продукту та послуг. 

58. Необхідність рішень з просторової організації діяльності. 

59. Схеми розміщення та масштаби виробничих потужностей. 

60. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків.

61. Проектування робіт і нормування праці.

62.  Стратегічне,  тактичне  та  оперативне  планування  операцій,

агрегативне планування.

63. Управління матеріально-технічним забезпеченням. 

64.  Функції,  завдання  та  основні  вимоги  до  оперативного  управління

виробництвом. Організація диспетчеризації виробництва. 

65. Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. 

66. Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. 

67. Управлінські рішення в сфері управління запасами та витратами. 

68. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. 

69. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. 

70. Основи нормування праці. Методи нормування праці. 
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71. Сутність проектного підходу до управління організацією. 

72. Життєвий цикл проекту. Менеджмент проекту. 

73.  Планування  проектів.  Створення  робочих  графіків  за  допомогою

діаграм Г.Гантта. 

74. Розклад проектів. Контролінг проектів. 

75. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. 

76. Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду програми

та методом критичного шляху. 

77. Програмне забезпечення управління проектами (програмний продукт

МS Project).

78. Загальний менеджмент якості (ТQМ). 

79. Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. 

80. Планування якості. Інструменти контролю якості. 

81. Планування якості.

82. Аспекти якості.

83. Організаційний аспект системи управління якістю продукції.

84. Метрологічне забезпечення якості продукції.

85. Інструменти контролю якості.

86. Аналіз програми забезпечення якості Ш. Шинго.

87. Продуктивність операційної діяльності. 

88. Показники результативності функціонування операційних систем

89. Процес управління продуктивністю операційної системи. 

90. Особливості операційного менеджменту в різних галузях економіки.

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Система контролю знань студентів  з  навчальної  дисципліни включає в

себе  поточний  і  підсумковий  контроль.  Зазначені  форми  контролю  тісно

взаємопов’язані й організовуються так, щоб стимулювати ефективну аудиторну

та самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити об’єктивне

оцінювання їх знань. Контроль рівня завдань із самостійної роботи передбачає: 
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1. Оцінювання якості виконання завдань для самостійного опрацювання –

максимальна оцінка – 10 балів.

2.  Оцінювання  якості  виконання  наукової  роботи  студента  (у  разі

наявності  участі  у  проведенні  наукових  конференцій,  публікації  тез  тощо),

максимальна оцінка – 10 балів.

Контроль  рівня  виконання  завдань  для  самостійного  опрацювання

проводиться за таблицею 1. 

Таблиця 1 – Критерії оцінювання завдань для самостійного опрацювання

10 балів
Студент підготував звіт з виконаного завдання за всіма вимогами до
змісту та оформлення, виступив з доповіддю та зробив презентацію

свого виступу в аудиторії

5 балів
Студент підготував звіт з виконаного завдання за всіма вимогами до

змісту та оформлення, але не підготував доповідь і не виступав в
аудиторії

1 бал
Студент підготував звіт з виконаного завдання, але не дотримався

вимог до змісту та оформлення, не підготував доповідь і не виступав
в аудиторії

0 балів
Студент не виконав індивідуального завдання або подана робота

була виконана не самостійно

Студент  також  має  можливість  отримати  додатково  бали  (табл.  2)  за

активну  участь  у  студентській  науковій  роботі  (участь  у  конференціях,

наукових семінарах, виступи з доповідями на засіданнях студентського гуртка,

співпраця  з  бізнес-організаціями  для  підготовки  доповідей  і  кейсів,

орієнтованих  на  обговорення  під  час  практичних  занять  з  навчальної

дисципліни).

Таблиця  2  –  Критерії  оцінювання  участі  студентів  у  наукових
конференціях і тематичних семінарах

10 балів
Студент брав участь у науковій конференції (семінарі), виступив з

доповіддю та зробив презентацію свого виступу

5 балів
Студент був присутній на науковій конференції та підготував

тематичну доповідь, але не виступив

0 балів
Студент не був присутній на конференції та не підготував

тематичну доповідь

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за самостійну

роботу за семестр, дорівнює 20.
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