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Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Google meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – 25 балів ( по 1 б за відповіді на тестові 

питання одиничного вибору, по 2 б – за множинний вибір та 3 б – за 

встановлення відповідності) 

Розв’язування задачі – 15 балів  

Бали Критерії оцінювання розв’язання 

задачі 

13– 15 балів Задача розв’язана  в повному обсязі 

10 – 12 балів Задача розв’язана в повному обсязі, 

але допущені незначні помилки, або 

виконано не раціональним способом 

7-9 балів Задача розв’язана неповністю, але 

більше ніж на 2/3 загального об’єму. 

Алгоритм виконання правильний. 

4-6 балів Задача розв’язана більше половини. 

Алгоритм виконання порушений, що 

привело до неправильного 

результату. 

0 - 4 бали Задача не розв’язана, або записано 

лише коротка умова задачі. 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Об’єкт, предмет та метод організації виробництва.  

2. Розвиток науки про організацію виробництва.  

3. Взаємозв’язок теорії організації виробництва з практикою 

4. Сучасний підхід до теорії організації виробництва.  

5. Роль та значення теорії організації виробництва. 

6. Виробництво як відкрита система.  

7. Організаційні основи виробничих систем.  



8. Процес виробництва, його фактори: робоча сила й засоби виробництва.  

9. Виробнича система, її елементи.  

10. Поняття виробничого процесу і його загальна характеристика.  

11. Поняття технологічного процесу і його характеристика.  

12. Технологічна операція як первинний елемент виробничого процесу.  

13. Види організаційних структур управління підприємством  

14. Виробничий процес, його різновиди і структура.  

15. Метод організації індивідуального виробництва.       

16. Метод організації потокового виробництва.               

17. Метод групової організації виробництва.         

18. Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості. 

19. Елементи процесу праці   

20. Трудові процеси: ручні, машинно-ручні, машинні та автоматизовані.     

21. Організація та обслуговування робочих місць.   

22. Класифікація робочих місць.   

23. Суть, функції та принципи нормування праці.  

24. Методи обґрунтування норм праці.   

25. Методи розробки норм праці.   

26. Нормативи з праці: місцеві, галузеві, міжгалузеві 

27. Виробнича структура і чинники, що її визначають.   

28. Класифікація цехів і служб підприємства. 

29. Поняття і структура виробничого і технологічного циклу.   

30. Склад виробничого циклу: час виробництва, час перерви.   

31. Розрахунок і аналіз тривалості виробничого циклу простого процесу. 

Розрахунок і аналіз тривалості виробничого циклу складного процесу. 

32. Зміст і завдання організації технічного обслуговування виробництва. 

Стан і тенденції розвитку технічного обслуговування виробництва. 

33. Значення, завдання і структура інструментального господарства.   

34. Планування потреб підприємства за різними видами оснащення.   

35. Організація ремонту й відновлення. 

36. Значення, завдання і структура ремонтної служби.   

37. Сутність і зміст системи планово-попереджувальних ремонтів.   

38. Технічна й організаційна підготовка планово-попереджувальних 

ремонтів.    

39. Планування ремонту устаткування і роботи ремонтно-механічного цеху.    

40. Організація виконання ремонтних робіт.    

41. Техніко-економічні показники ремонтної служби. 

42. Значення, завдання і структура транспортного господарства.    

43. Визначення вантажообігу підприємства, маршрутів транспорту і 

необхідної кількості транспортних засобів 

44. Завдання і структура складського господарства.   

45. Організація складських операцій.    

46. Розрахунок потреб підприємства у площах під складські приміщення.    

47. Особливості організації автоматизованих складів. 

48. Методи організації непотокового виробництва.    
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49. Технологічна і предметна форми спеціалізації.    

50. Розрахунок розміру партії деталей кожного найменування. 

51.  Особливості предметно-групової і змішаної форм організації 

виробництва. 

52. Класифікація потокових ліній.    

53. Особливості організації однопредметної потокової лінії.    

54. Особливості організації багатопредметної потокової лінії.    

55. Економічна ефективність потокового виробництва..    

56. Зміст і методи оцінювання рівня якості продукції.    

57. Вітчизняний і закордонний досвід організації систем якості на 

підприємстві. 

58. Стандартизація якості.    

59. Організація контролю якості продукції.    

60. Сертифікація продукції та систем якості. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор        Кравець С.Г. 

 

 

Голова ЦК       Головчанська О.В. 
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