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Укладач:   Т.Г.Пальчевська,  викладач спеціаліст вищої категорії. 
 

 

 

 

Важливою умовою підвищення рівня якості підготовки студентів є 

раціональна організація їх самостійної роботи. 

Мета самостійної роботи студентів - сприяти засвоєнню в повному 

обсязі навчальної програми з дисципліни «Логістика» і формування 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність 

якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну 

діяльність 
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1. Пояснювальна записка 

Сьогодні в умовах зростання масштабів світової економіки та 
ускладнення господарських зв'язків логістика набуває важливого значення.  

 
Загальна характеристика логістики. 
Логістика - досить нове для нас поняття: бібліотеки ще не виокремлюють 

її як самостійний науковий напрям, на підприємствах про неї, схоже, нічого 
невідомо, а вітчизняних літературних джерел на тему логістики, на відміну від 
закордонних, дуже мало. Закордонні автори публікацій з логістики 
підкреслюють її самостійність, у тому числі стосовно маркетингу. У нашій 
країні поки що логістика не розглядається як автономна, самостійна наука. 

"Відновлення прав логістики" в Україні - це питання часу, адже проблема 
ефективності виробничо-розподільчих відносин є дуже актуальною не тільки в 
нинішніх кризових умовах, а буде такою і в майбутньому. 

Слово "логістика" (від грец. logistike - майстерність підраховувати, 
міркувати) відоме ще з часів Римської імперії, де службовці, що займалися 
розподілом продуктів харчування, називалися "логістами" або "логістиками". 
Наукою логістика стала завдяки розвитку військової справи. Так, візантійський 
цар Леон VI (865-912 р. н. е.) вважав, що завданням логістики є сплачувати 
данину армії, належно постачати їй зброю і військове майно, своєчасно і 
повною мірою піклуватися про її потреби та відповідно підготовляти кожен акт 
військового походу, робити правильний аналіз місцевості з огляду на 
пересування армії та сили супротивника і відповідно до цих функцій управляти 
та керувати, тобто розпоряджатися рухом і розподілом власних збройних сил. 

Логістика вирішує питання матеріальних та інформаційних потоків з 
товароруху (сировини, матеріалів, запасних частин), тобто з поставок. 

Загальним для всіх фахівців з логістики є системний розгляд виробничих 
процесів та їх транспортно-складського забезпечення з урахуванням сфери 
товарообороту. Як самостійна наука, що вивчається у вузах, і як галузь 
досліджень та наукових розробок теорія логістики виокремлено закордонними 
вченими. Будемо сподіватися, що і в Україні логістика набуде розвитку не 
тільки яке модне слово, а і як ефективний науково-практичний напрям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 
 

 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета формування і узагальнення накопичених знань з засвоєння 

фундаментальних основ теорії принципів управління щодо застосування 
системного підходу при плануванні,організації,керування і регулювання руху 
матеріальних та супутніх інформаційних,фінансових та інших потоків у 
просторі й у часі їх первинного джерела до кінцевого споживача. 

Завдання  полягає в тому, щоб виходячи з теоретичних положень логістики 
й узагальнення практичного досвіду, розкрити зміст проведення роботи у сфері 
управління логістичними системами в сучасних умовах. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: - технологічні процеси здійснення закупівель, складування 

матеріальних ресурсів, управління запасами, формування дистрибуційної 
мережі, транспортно- експедиційного забезпечення логістичної діяльності 
підприємства; 

- Основних форм документів, що оформляються в процесі здійснення 
логістичних функцій; 

- Особливостей технічного забезпечення логістичних процесів та 
необхідності стандартизації й уніфікації логістичної інфраструктури; 

- Основних принципів інформаційного забезпечення координації та 
інтеграції логістичних процесів і функцій; 

- Нормативно- правових актів, що регламентують логістичну 
діяльність підприємства та вимоги до окремих логістичних функцій; 

- Організаційно-економічного механізму управління окремими 
логістичними процесами і функціями, а також їх координації; 

- Сутність ціни як економічної категорії,її склад, структура та 
функції; 

- Класифікацію цін та системи ціноутворення; 
вміти:  -  розробляти управлінські рішення щодо організації основних 

логістичних процесів; 
- розробляти вимоги щодо удосконалення технічного забезпечення 

логістичних процесів; 
- оформляти документи, необхідні для виконання основних 

логістичних процесів; 
- розраховувати параметри логістичних процесів; 
- оцінювати ефективність виконання окремих логістичних 

функцій; 
- забезпечувати інформаційну взаємодію при виконанні основних 

логістичних функцій; 
 Особливості державного регулювання цін та регулювання тарифів 

на прикладі конкретного підприємства. 
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3.Самостійна робота 

 
Кількість 

годин 
 

з/п 
Назва теми 

Денна заочна 
1 Тема 1. Категорія "логістика", її сутність та зміст 4  
2 Тема 2. Концепція та функції логістики 4  
3 Тема 3. Матеріальні потоки та логістичні операції 4  
4 Тема 4. Логістичні системи 4  
5 Тема 5. Закупівельна логістика 4  
6 Тема 6. Виробнича логістика 4  
7 Тема 7. Розподільча логістика 5  
8 Тема 8. Транспортна логістика 4  
 Всього  33  

 
 
 
 

4.ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Для самостійного опрацювання винесені теми, на яких (через обмеження 

кількості лекційних годин) зовсім не зупинявся викладач, або ж ті, що 
потребують особливого поглибленого вивчення. Тому підготовка до кожної з 
них вимагає ретельного опрацювання відповідних розділів підручників, 
періодичних видань та інших джерел інформації. 

 
 Тема 1. Категорія "логістика", її сутність та зміст 
Основні питання теми:   
1. Етимологія та сематика поняття "логістика". 
2. Еволюція концепції логістики 
 
Творча (самостійна) робота «Характеристика розвитку логістики вУкраіні» . 

 
Література: [2; 4; 6; 9; 14]. 
Форми контролю знань:  
 Скласти конспект  . Електронна презентація 
 

 
Тема 2. Концепції та основні функції логістики 
Основні питання теми:  
1. Комплекс логістики. 
2. Операційні системи як управлінський механізм логістики. 
3. Система управління промисловим підприємством. 
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4. Організаційна структура відділу логістики 
 

Завдання для осмислення матеріалу та самоперевірки.  
Торгово-посередницька організація "Дельта" закуповує різні види продукції. Річна 

потреба у продукті А становить 1 600 одиниць, ціна оди- ниці продукції А – 960 грн. Витрати 
на зберігання в розрахунку на одини- цю продукції А складають 18 % від його ціни. Облік 
витрат показав, що транспортно-заготівельні витрати в розрахунку на одну партію поставки 
становлять 6 тис. грн 
Визначити:  
1) оптимальну партію поставки продукції А;  
2) кількість поставок на рік;  
3) оптимальну періодичність поставки продукції А. 
 
Література: [2 – 4; 7; 9; 13]. 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань.  

 
 
Тема 3. Матеріальні потоки та логістичні операції 
Основні питання теми:  
1. Традиційна концепція організації виробництва. 
2. Основні відмінності індустріальної економіки від сервісної. 
3. Алгоритм логістичного сервісу підприємства. 
4. Планування логістичної системи підприємства 
 
Завдання для осмислення матеріалу та самоперевірки.  

Визначити координати центру ваги вантажних потоків, якщо відомо: споживач А має 
координати (36; 42) і вантажообіг 35 т / місяць; споживач В має координати (36; 19) і 
вантажообіг 25 т / місяць; споживач С має координати (87; 28) і вантажообіг 25 т / місяць; 
споживач Д має координати (78; 58) і вантажообіг 35 т / місяць. 

 
Література: [2; 4; 7; 8; 13]. 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань. 
 
 
Тема 4. Логістичні системи 
Основні питання теми:  
1. Причини та мотивації низької результативності впроваджуваних на 
підприємстві служб логістики. 
2. Основні фактори, що визначають логістичну стратегію промислового 
підприємства. 
3. Логістична місія підприємства 

 
Завдання для осмислення матеріалу та самоперевірки.  

Річний вантажообіг складу зі зберігання продовольчих товарів складає 35 тис. т при 
середньому терміні зберігання 5 днів. Плаща складу становить – 850 м2, висота стель – 3 м, 
зона зберігання становить 50 % від загальної площі складу.  
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Товар складається на підлозі на палетках євро-стандарту. Габарити європалетів 1 200 
мм×800 мм, висота палетки з товаром – 1,8 м. При такому вигляді укладання навантаження 
на 1 м2 площі складування дорівнює 0,5 т. Керівництво оптової компанії прийняло рішення 
про збільшення об’єм продажів до 52 тис. т  

Визначити: 1) чи зможе склад компанії підтримати збільшення обсягів продажів?  
2) потрібні додаткові складські площі. 

 
 
 

Література: [1; 4; 7; 13]. 
 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань Реферат.  

 
 
Тема 5. Закупівельна логістика 
Основні питання теми:  
1. Аналіз логістичного середовища підприємства. 
2. Прийняття логістичних рішень. 
3. Основні розділи плану реалізації логістичної стратегії підприємства. 
4. Матриці логістичної стратегії 

 
Задача для осмислення матеріалу та самоперевірки.  

Для виробництва навантажувачів підприємству "Тяжмаш" необхідно закупити в 
наступному році 9 000 шт. комплектуючих за ціною 360 грн за штуку. Вартість утримання 
одного комплектуючого виробу на складі підприємства складає 13 % від його ціни. У 
минулому році транспортно-заготівельні витрати в розрахунку на одну партію поставки 
складали 890 грн.  

Визначити: 1) оптимальну партію поставки комплектуючих виробів; 2) оптимальну 
періодичність поставок комплектуючих; 3) кількість поставок на рік. 

 
Література: [2; 4; 7; 13]. 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань. 
 
Тема 6. Виробнича логістика 
Основні питання теми:  
1. Алгоритм планування логістичних потужностей. 
2. Структура впливу матеріальних запасів на діяльність підприємства. 
3. Управління матеріальними потоками 
 
Завдання для осмислення матеріалу та самоперевірки.  

Річний випуск продукції підприємства "Альфа" складає 1 000 шт. При цьому на кожну 
1 од. продукції необхідно 2 од. комплектуючих виробів. Вартість подачі одного замовлення 
складає 220 грн, ціна одиниці комплектуючого виробу становить 380 грн, а вартість 
зберігання комплектуючого на складі складає 15 % його ціни. У договорі зазначено час 
поставки – 12 днів, можлива затримка поставки – 2 дні. Число робочих днів на рік – 225 днів.  
Розрахувати: параметри системи управління запасами з фіксованим інтервалом  часу між 
замовленнями. 
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Література: [2; 4; 5; 12; 13]. 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань Реферат.  
 
  
Тема 7. Розподільча логістика 
Основні питання теми:  
1. Схема ієрархії маркетингових систем. 
2. Зовнішній логістичний аудит. 
3. Внутрішній логістичний аудит. 
4. Ситуаційний аналіз стану логістики промислового підприємства. 

 
Завдання для осмислення матеріалу та самоперевірки.  

У табл.  наведено середньорічні запаси та щоквартальні обсяги продажів за 
підприємством "Спокуса". 

Середньорічні запаси та щоквартальні обсяг продажів за підприємством "Спокуса" 
№ позиції  Середньорічний 

запас за позицією, 
тис. грн  

1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  

1  960  280  170  290  240 
2  440  130  150  180  120  
3  5 560  1 340  1 200  1 280  1 380  
4  240  60  70  80  80  
5  60  20  30  10  30  
6  280  110  80  60  50  
7  4 200  1 600  800  900  900  
8  90  30  40  60  40  
9  760  170  160  200  150  
10  170  60  50  70  40  
11  110  50  40  50  40  
12  180  40  50  80  60  
13  60  10  20  10  20  
14  590  160  150  170  140  
15  1 820  480  520  360  410  
16  80  10  30  40  10  
17  12 900  2 700  3 400  2 900  2 800  

Необхідно: переглянути методи контролю товарних запасів з метою 
можливого вивільнення складських площ, а також грошових коштів 
"заморожених" у зайвих запасах. 

 
Література: [2 – 4; 6; 12; 13]. 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань . 
 
 
Тема 8. Транспортна логістика 
Основні питання теми:  

 
1. Єдиний технологічний процес транспортування вантажів 
2. Фактори оцінки ефективності логістичної служби підприємства. 
3. Матриця фінансово-бухгалтерської системи, інтегрованої з логістикою 
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Задача для осмислення матеріалу та самоперевірки.  

Визначити доцільність застосування тягача або автомобіля для перевезення продукції. 
Вантажопідйомність кожного з двох видів транспорту — 10 т. Технічна швидкість 
автомобіля — 20 км/год, тягача — 15 км/год. Коефіцієнт використання пробігу — 0,5. 
Простоювання  автомобіля під завантажуванням та розвантажуванням — 0,8 год. Час 
перечеплення причепів — 0,15 год. Відстань перевезення — 20 км. 

Порівняти вигідність застосування бортового автомобіля і тягача зі змінним причепом. 
Для цього визначити рівноцінну відстань, коли продуктивність тягача і автомобіля буде 
однаковою. Розраховану рівноцінну відстань порівняти з відстанню, необхідною для 
перевезення продукції. Якщо відстань перевезення коротша від розрахованої рівноцінної 
відстані, слід застосувати тягач, а якщо довша — автомобіль. 

 
Література: [2; 4; 8; 10; 15]. 
 
Форма контролю знань   
Підготувати конспект з питань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

5. Теми рефератів 
з дисципліни “ Логістика ” 

1. Походження та сучасні визначення терміна “логістика”. Понятійний апарат 
логістики. 
2. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепцій управління 
підприємством. Парадигми логістики. 
3. Логістичні активності (функції логістики). Сім правил логістики. 
4.Інтерфейс логістики з основними функціональними сферами логістики. 
Системний підхід у логістиці. 
5. Вибір виду транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних 
засобів. Політика транспортних організацій з позицій логістики. Транспорт і 
політика України. 
6. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи та 
критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні. 
7. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація чинників у логістичних 
системах. 
8. Обслуговування споживача з позицій логістики, компоненти, елементи, 
критерії. 
9. Організація дистриб’юторських систем торгівлі. 
10. Класифікація інформаційного потоку з позицій логістики. 
11. Класифікація, сучасні аспекти розвитку логістичних інформаційних систем. 
12. Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології. 
13. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації 
штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ). 
14. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики. 
15. Чинники, які враховують у закупівельному процесі. 
16. Опрацювання та виконання замовлень. Обґрунтування економічно 
вигідного обсягу замовлення, визначення моменту замовлення  
та періодичного постачання товарів. 
17. Оптимізація закупівельних рішень. 
18. Сучасні тенденції розвитку складської мережі. 
19. Значення тари та пакування при виконанні складських операцій.11 
20. Логістика як засіб підвищення конкурентоздатності учасників логістики. 
21. Рівень логістичного сервісу і методики його розрахунку.  
22. Досвід застосування логістики в зарубіжних країнах. 
23. Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань. 
2. Моделювання в логістиці. 
25. Експертні системи в логістиці. 
26. Визначення і основні принципи системного підходу. 
27. Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних ланцюгах. 
28. Логістика технологічних процесів. 
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29. Управління постачанням на заготівельному етапі. Особливості логістики на 
заготівельному етапі. 
30. Дистрибуція, основні функції. Дистрибутивні канали та мережі. 
 

 
6. Методичні поради до підготовки рефератів, доповідей, есе 

з дисципліни “ Логістика ” 
Реферат, доповідь або есе набираються на комп’ютері у текстових 

редакторах Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, XP або аналогічних на одній 
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг — 10–15 
сторінок тексту. 

При оформленні слід залишати поля: ліве — 30 мм, праве — 20 мм, верхнє 
— 20 мм, нижнє — 20 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1,5, 
шрифт — Times New Roman 14 кегль. 
Текст викладається за планом: 
• Титульна сторінка 
• Зміст 
• Вступ. 
• Основна частина (2–3 підрозділи). 
• Висновки. 
• Список використаних джерел. 
• Додатки. 

У вступі необхідно висвітлити актуальність теми, проаналізувати стан її 
дослідженості. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки. 

В основній частині аналізуються теоретичні погляди та практичні 
вирішення досліджуваної проблеми. 

Висновки робляться на основі викладеного матеріалу. Обсяг цієї частини 
роботи не повинен перевищувати двох сторінок. 

Список використаних джерел має містити лише ті літературні та інші 
джерела (ресурси Інтернету), матеріали з яких було взято для написання 
роботи. 

До додатків включають, як правило, допоміжний матеріал, потрібний для 
повноти сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик 
та алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці 
заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен 
починатися з нової сторінки. Нумерацію сторінок подають арабськими 
цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою 
індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На 
першій сторінці номер не проставляється. 
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Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці 
подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації 
позначають скорочено словом “Рис”. Номер і назву ілюстрації розміщують 
посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться. 

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна 
таблиця має свої номер і назву, які розміщують над таблицею. Перед номером 
таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці 
починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. 

Під час написання роботи студент повинен робити посилання на джерела, 
дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у 
тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити 
достовірність відомостей, наведених у тексті роботи. Посилання за текстом слід 
брати у квадратні дужки і вказувати послідовний номер джерела у списку 
використаних джерел і номери сторінок, на яких подано інформацію, 
наприклад [5, с. 15–17]. 

Посилання на ілюстрації наводять за її порядковим номером, наприклад, 
“на рис. 1 зображено...”. Посилання на формули наводять за їх порядковим 
номером в дужках, наприклад “у формулі (1)...”. На всі таблиці в тексті 
індивідуального завдання повинні бути посилання, які пишуться скорочено, 
наприклад, “див. табл. 1”. 

У списку використаних джерел їх слід розміщувати в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів. Список повинен містити не менше десяти 
використаних позицій. 

Додатки нумерують великими українськими літерами — А, Б, В і т. д. 
Кожен з них має розміщуватися на новій сторінці і мати заголовок угорі 
посередині сторінки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 
 

7. Питання для самоконтролю 
1. Поняття, сутність та завдання логістики. 
2. Поняття матеріального, фінансового та інших потоків. 
3. Класифікація потоків у логістиці; показники, що їх характеризують. 
Характеристика основних принципів логістики. 
4. Системний підхід у логістиці. 
5. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи. 
6. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування і розвитку 
логістичних систем. 
7. Класифікація логістичних систем. Попередні заходи побудови логістичних 
систем. 
8. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до  
формування логістичної системи. 
9. Функції організаційної структури, яка управляє логістичною системою. Види 
організаційних структур і служб управління логістикою. 
10. Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних 
засобів. Політика транспортних організацій з позицій логістики. Транспорт та 
політика України. 
11. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування. 
12. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи та 
критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні. 
13. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація чинників у логістичних 
системах. 
14. Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній системі. 
15. Оптимізація постачання товарів.  
16. Сутність та основні функції розподільчої логістики. 
17. Логістичні канали та логістичні ланцюги. Обслуговування споживача з 
позицій логістики, компоненти, елементи, критерії. 
18. Організація дистриб’юторських систем торгівлі. 
19. Розподільчі центри. 
20. Сутність та основні завдання інформаційної логістики. 
21. Поняття інформаційного потоку в логістиці; класифікація з позицій 
логістики. 
22. Логістичні інформаційні системи: класифікація, сучасні аспекти  розвитку. 
23. Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології 
24. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації 
штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ). 
25. Завдання і цілі закупівельної логістики. 
26. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики. 
27. Чинники, які враховують при просуванні закупівельного процесу. 
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28. Опрацювання та виконання замовлень. Обґрунтування економічно 
вигідного обсягу замовлення, визначення моменту замовлення та періодичного 
постачання товарів. 
29. Вибір оптимального постачальника. 
30. Методи закупівлі. 
31. Види запасів у логістичній системі. 
32. Системи управління запасами. 
33. Техніка управління запасами “точно в термін” (“just-in-time”) 
34. Види та функції складів у логістичній системі. 
35. Вибір типу складу та системи складування товарів. 
36. Сучасні тенденції розвитку складської мережі. 
37. Логістичні операції на складі. 
38. Значення тари та пакування при виконанні складських операцій. 
39. Визначення понять “базовий модуль”, “вантажна одиниця”,  
“уніфікація вантажних одиниць”. 
40. Автоматизовані складські системи. 
41. Поняття та обсяг логістичного сервісу.  
42. Класифікація логістичного сервісу. 
43. Логістика як засіб підвищення конкурентоздатності учасників логістики. 
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8.Тести для перевірки 
1. Логістика — це: 
1) новий напрям в організації товаропросування вантажів і теорія планування 
різних потоків у людино-машинних системах; 
2) ефективне просування готової продукції від виробника до споживача; 
3) процес планування витрат з транспортування і зберігання вантажів від 
виробника до споживача; 
4) усі відповіді правильні. 
 
2. Мета логістики полягає в такому: 
1) наскрізному управлінні матеріальним потоком (сім правил логістики); 
2) управлінні матеріальним потоком; 
3) управлінні інформаційним потоком; 
4 ) усі відповіді правильні. 
 
3.Об’єкт управління логістики становить: 
1) матеріальні та пов’язані з ними інформаційні, фінансові та інші потокові 
процеси; 
2) інформаційні та пов’язані з ними матеріальні, фінансові та інші потокові 
процеси; 
3) фінансові та пов’язані з ними інші матеріальні потоки; 
4 ) усі відповіді правильні. 
 
4. Матеріальний потік утворюється в результаті діяльності: 
1) транспортних, комерційних, посередницьких організацій і оптової торгівлі; 
2) транспортних організацій; 
3) оптової торгівлі; 
4) оптової торгівлі та комерційних організацій. 
 
5. Логістична система — це: 
1) адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує певні логістичні 
функції та операції; 
2) доставка до заданого місця необхідної кількості підготовлених до 
виробничого чи особистого споживання продуктів (послуг) при заданому рівні 
витрат; 
3) доставка вантажів точно у призначений час при мінімальних витратах 
трудових і матеріальних ресурсів; 
4) усі відповіді правильні. 
 
6. Логістичні системи поділяють на такі: 
1) макро-, мікро- та металогістичні; 



17 
 

2) макро- та металогістичні; 
3) мікро- та металогістичні; 
4) усі відповіді правильні. 
 
7.Для традиційної концепції управління характерна така ознака: 
1) низький рівень виробничої інтеграції; 
2) високий рівень виробничої інтеграції; 
3) відсутність виробничої інтеграції; 
4) інтеграція не відповідає концепції. 
 
8.Ознаку логістичної системи управління становить: 
1) виробництво, орієнтоване на замовлення клієнтів (на попит); 
2) масове виробництво, орієнтоване на програму та стажування; 
3) виробництво, орієнтоване на задоволення потреб замовника; 
 4) усі відповіді правильні. 
 
9.Оптимальним є таке розташування розподільчого центру: 
1) у місці споживання матеріального потоку; 
2) поблизу виробника; 
3) на території з розвиненою інфраструктурою; 
4) правильної відповіді немає. 
 
10.На першому етапі вибору варіантів розміщення розподільчогоцентру 
вивчаються: 
1) слабкі та сильні сторони конкретних підприємств; 
2) кон’юнктура ринку, системні цілі логістичної системи; 
3) можливості та загрози успіху в певній галузі; 
 ) альтернативні варіанти вибору місця розташування розподільчого центра. 
 
11.Консультативні ради створюють з метою: 
1) надання консультацій керівникам підприємств; 
2) збирання інформації про підприємства-виробників; 
3) прискорення впровадження логістики в господарську практику; 
4) усі відповіді правильні. 
 
12.Визначити, який рівень провідних промислових компаній, 
щовикористовують логістику, характеризує сферу дії логістики, 
яка охоплює організацію зберігання готової продукції: 
1) перший; 
2) другий; 
3) третій; 
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4) четвертий. 
 
13. Мета Європейської асоціації логістики полягає в такому: 
1) визначенні напрямів діяльності національних асоціацій, призначених для 
здійснення стандартизації в галузі логістики; 
2) визначенні рекомендацій для національних асоціацій, призначених для 
здійснення стандартизації в галузі логістики; 
3) координації розроблюваних на національному рівні проектів і спільна 
публікація досліджень, розробок та рекомендацій; 
4) усі відповіді правильні. 
 
14. до переваг методу закупівлі товару однією партією належать: 
1) простота оформлення документів, гарантія постачання всієї партії, підвищені 
торговельні знижки; 
2) економія складських приміщень; 
3) прискорення обігу капіталу; 
4) правильні відповіді 2) і 3). 
 
15.До недоліків методу регулярних закупівель дрібними партіями належать: 
1) імовірність замовлення надлишкової кількості товару; 
2) уповільнення обертання капіталу; 
3) необхідність сплати всієї визначеної в замовленні грошової суми; 
4) правильні відповіді 1) і 3). 
 
16.До завдань розподілу на рівні макрологістичної системи належать: 
1) упакування і комплектація; 
2) вибір схеми розподілу матеріального потоку; 
3) відвантаження; 
4) після реалізаційне обслуговування. 
 
17.До основних компонентів логістичного ланцюга належать: 
1) розвиток технологій виробництва; 
2) зовнішня та внутрішня логістика, збут продукції і сервісне обслуговування 
споживачів; 
3) збут продукції; 
4) усі відповіді правильні. 
 
18.Більшість розподілювачів пропонують товари ринку: 
1) через посередників; 
2) без посередників; 
3) правильні обидві відповіді; 
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4) правильної відповіді немає. 
 
19. для ефективного функціонування логістики закупівель потрібно: 
1) знати, які саме товари необхідні; 
2) скласти план закупівель для забезпечення узгоджених дій усіх відділів і 
посадових осіб підприємства; 
3) правильні обидві відповіді; 
4) немає жодної правильної відповіді. 
 
20. до основних методів закупівель належать: 
1) оптові закупівлі; закупівлі в міру необхідності; їх комбінації; 
2) регулярні закупівлі дрібними партіями; закупівлі в міру необхід- 
ності; їх комбінації; 
3) оптові закупівлі; регулярні закупівлі дрібними партіями; 
4) оптові закупівлі; регулярні закупівлі дрібними партіями; закупів- 
лі в міру необхідності; їх комбінації. 
21.У процесі планування визначають: 
1) кількість і якість; 
2) час постачання і можливості постачальників; 
3) витрати на закупівлю; 
4) усі відповіді правильні. 
 
22.До критеріїв вибору методу закупівель належать: 
1) склад комплектуючих виробів і матеріалів; 
2) складність кінцевого продукту і складу комплектуючих виробів  
та матеріалів; 
3) складність кінцевого продукту; 
4) правильної відповіді немає. 
23.До методів пошуку потенційних постачальників належать: 
1) відвідування виставок та ярмарок; листування й особисті контакти з 
постачальниками; 
2) вивчення рекламних матеріалів; відвідування виставок та ярмарок; 
3) оголошення конкурсу; вивчення рекламних матеріалів; 
4) усі відповіді правильні. 
 
25.До завдань дослідження ринку закупівель належать: 
1) розвиток транспорту, розміщення, управління та ін.; 
2) передавання інформації, матеріального потоку; 
3) регулярне збирання і оцінювання детальної інформації з метою  
визначення місткості ринку і створення передумов для оптимізації закупівель; 
4) цілісність сукупних елементів та їх взаємозв’язок. 
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26.Товарорух — це: 
1) постачання товарів до торгового залу, включаючи вантажно-
розвантажувальні роботи і транспортування; 
2) процес просторового переміщення товарів; 
3) система, що забезпечує доставку товару до місця продажу в точно 
визначений термін з максимально високим рівнем обслуговування споживачів; 
4) система, що забезпечує доставку товарів. 
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