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ТЕСТИ 

 

Рівень складності 1 
 

Тести 1=го рівня складності передбачають перевірку 

первинних знань студентів з логістики, зокрема рівня зас= 

воєння знань з курсу “Логістика” 

 

1. Що таке логістика:  
а) мистецтво перевезення; б) мистецтво 

управління матеріалопотоком; в) 

підприємницька діяльність. 

 

2. Для чого служать запаси в логістичній системі:  
а) в якості буфера між транспортом, виробництвом, 

реалізацією;  
б) для компенсації затримок, пов’язаних з рухом маD 

теріалів;  
в) для виготовлення продукції. 

 

3. Яку основну проблему вирішують в логістичній сисD 

темі організовуючи транспортування продукції: 

а) ефективне використання транспорту; б) складання 

графіків обслуговування споживачів; в) використання 

контейнерів і піддонів. 

 

4. Що повинно враховуватись при формуванні страD тегії 

логістики: 

а) політика фірми в області продажу та Інвестицій; б) 

кадрова та технологічна політика; в) транспортна і 

збутова політика; г) вірні всі відповіді. 
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5. Що включає системне адміністрування логістики: а) 

транспорт, контроль і планування процесу виробD  
ництва; б) управління інформаційними потоками; 

 

в) контроль за запасами і складські операції; г) 

відповіді вірні. 

 

6. В чому виражається концепція або принципи логіD 

стичної системи: 

а) в управлінні матеріалами; б) 

управлінні розподілу; в) в 

функції підприємництва; г) вірні 

відповіді а) і б). 

 

7. З якими системами взаємодіє логістика:  
а) маркетингом; б) 

виробництвом; в) 

ціноутворенням; г) всі 

відповіді вірні. 

 

8. Яку інформацію повинна забезпечити логістична 

інформаційна система: 

а) інформація повинна відображати всі переваги і неD 

доліки просування матеріалопотоку для того, щоб 

підприємство могло розробити необхідну стратегію і приD 

вести в дію логістичну систему;  
б) інформація повинна відображати витрати щодо 

просування продукції від постачальника до споживача 

в) обидві відповіді вірні. 

 

9. Що з названого відноситься до об’єктів логістичних 

рішень: 

а) вибір кольору; б) вибір 

постачальника; в) вибір 

потужності. 
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10. ХУZ D аналіз – це ділення матеріалів на групи за озD 

наками: 

а) ціни; б) здатність до 

складування; 

в) точність прогнозу споживання.  
11. Оптимальна партія закупівлі визначається:  
а) мінімальним часом поставки; 

б)максимальним використанням складів;  
в) мінімальною вартістю закупівлі та утримання заD пасів. 

 

 

12. Цілями логістики можуть бути: а) 

оптимізація рівня запасів; 

б)оптимізація рівня обслуговування клієнта: в) 

мінімізація логістичних витрат. 

 

13. Цілями логістики можуть бути:  
а) зниження матеріаломісткості продукції; б) 

зниження енергомісткості продукції; в) 

зниження собівартості продукції. 

 

14. Необхідність утримання запасів визначається таD 

кими мотивами: 

а) економією при закупівлі; б) 

економією при транспортуванні; в) 

економією при складуванні. 

 

15. Необхідність утримання запасів визначається таD 

кими мотивами: 

а) сезонністю виробництва; б) 

сезонністю попиту; 

в) зменшенням виробничих витрат. 

 

16. Що з названого є об’єктом логістичних рішень: а) 

вибір цінової політики; 
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б) вибір технології виробництва; в) 

вибір асортиментної політики. 

 

17. Оптимальна партія виробництва залежить від: а) 

ціни матеріалів; б) кваліфікації персоналу; 

 

в) річного попиту на продукцію. 

 

18. По відношенню до функціональних базових галуD зей 

логістики виділяють склади:  
а) постачання, виробництва, розподілу;  
б) сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеD ного 

виробництва, готової продукції, тари, зворотних відходів; 

 

в) власних і логістичних посередників;  
г) вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, шиD 

рокого асортименту. 

 
19. Логістичний процес на складі не включає:  
а) розвантаження і приймання товарів; б) 

складування і зберігання вантажів; в) 

надання послуг клієнтам; г) немає 

правильної відповіді. 

 

20. До послуг, які надаються складами, належать: а) 

сортування і маркування; б)фасування і пакування: 

 

в)експедиторські послуги; г) 

всі вищеперераховані. 

 

21. Який показник є основою для аналізу системи логісD  
тики:  

а) граничні витрати; 

б)загальні витрати; в) 

постійні витрати; г) 

змінні витрати. 
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22. В чому виражається основна задача управління 

логістикою:  
а) в забезпеченні механізму розробки задач і стратегій в 

галузі управління матеріалами і розподілом:  
б) в розробці транспортного обслуговування спожиD 

вачів;  
в) в управлінні запасами. 

 

23. Які функціональні галузі входять в логістичну струкD  
туру:  

а) запаси та транспортування продукції; б) 

складування та складська обробка;  
в) інформація, кадри, обслуговуюче виробництво; г) всі 

відповіді вірні. 

 
24. Які існують основні канали розподілу продукції: а) 

гуртові посередники, збутові організації промислоD  
вих компаній; б)агенти, брокери та інші 

посередники:  
в) обидві відповіді вірні. 

 

25. Які існують основні види відвантаження спожиD  
вачеві:  

а) пряме відвантаження із заводських запасів; б) 

відвантаження з виробничої лінії; в) поставки 

через складську систему; г) всі відповіді вірні. 
 

 

26. Що собою являє гарантійний запас:  
а) запас, що задовольняє виробничий процес в матеD 

ріальних ресурсах;  
б) запас, що компенсує відхилення фактичного попиD ту 

від прогнозного;  
в) запас, що пов’язаний з просуванням матеріальних 

ресурсів;  
г) всі відповіді вірні. 
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27. Якою повинна бути закупівельна партія: а) 

мінімальною; б) максимальною; в) 

оптимальною. 
 

 

28. На вибір постачальника впливає:  
а) ціна продукту; б) 

якість продукту; в) 

умови поставки; г) всі 

відповіді вірні. 

 

29. Оптимальна партія закупівлі визначається: а) 

вартістю закупівлі; б) вартістю утримання запасів; 

 
в) виробничими витратами. 

 

30. Цілями логістики можуть бути:  
а) підвищення якості продукції; б) 

оптимізація рівня запасів;  
в) підвищення продуктивності праці. 

 

31. Система “JIT”: а) 

зменшує запаси; б) 

зменшує витрати;  
в) зменшує амортизацію. 

 

32. Необхідність утримання запасів визначається таD 

кими мотивами:  
а) зменшенням залежності від постачальника; б) 

зменшенням ризику відсутності; в) зменшенням 

рівня псування. 

 

33. Що з названого є об’єктом логістичних рішень: а) 

вибір виду транспорту; б) вибір рівня виробництва; 

 

в) вибір рівня диверсифікації. 
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34. Що з названого є об’єктом логістичних рішень: а) 

вибір каналів дистрибуції; б) вибір рівня запасу; в) 

вибір рівня ціни. 
 

 

35. Вибір оптимальної технології залежить від:  
а) конкурентів; б) 

постачальників;  
в) попиту на продукцію. 

 

36. Вибір оптимальної технології залежить від: а) 

параметрів цінової політики; б) параметрів 

політики збуту; в) параметрів політики інновацій. 
 

 

37. Забезпечує ефективне внутрішньоскладське трансD 

портування: 

а) мінімальний час транспортування; б) використання 

наскрізних “прямоточних” маршрутів; 

в) мінімальна кількість перевалок з одного обладнанD ня 

на інше; 

г) все вище перераховане. 

 

38. До факторів, які забезпечують раціональну органіD 

зацію складування і зберігання, не зараховують: 

а) відповідність складського устаткування специфічD ним 

особливостям вантажу; 

б) забезпечення устаткуванням для зберігання максиD 

муму використовуваної висоти і площі складу; 

в) виділення простору під робочі проходи в мінімальD 

ному обсязі, за необхідності – нижче діючих норм; 

г) використання системи адресного зберігання. 

 

39. Вкажіть розміри стандартного плоского піддона: а) 

1200 мм х 800 мм; 
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б) 600 мм х 800 мм: 

в) 600 мм х 400 мм; 

г) 400 мм х 400 мм. 

 

40. Базовий модуль у логістиці D це:  
а) стандартний піддон розміром 1000 x 1200 мм: б) 

вантажний пакет розміром 1200 x 800 х 1050 мм:  
в) умовна одиниця площі у формі прямокутника розD 

міром 600 х 400 мм;  
г) транспортна тара стандартного розміру. 

 

Відповіді на тести 1Dго рівня складності 
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Рівень складності 2 
 

Тести 2=го рівня складності передбачають перевірку 

знань студентів з функціональної логістики 

 

1. Координації яких параметрів вимагає логістичний 

ланцюг: 

а) часу і простору; б) 

часу і якості; в) 

простору і якості. 

 

2. Діяльність логістичних ланцюгів координується в таких 

параметрах: 

а) кількість і якість; 

б) ціна і якість; в) час 

і місце. 

 

3. Що із наведеного відноситься до інфраструктури лоD 

гістичних процесів: 

а) складська інфраструктура; б) 

соціальна інфраструктура; в) 

виробнича інфраструктура. 

 

4. Що із наведеного відноситься до інфраструктури 

логістичних процесів: 

а) транспортна інфраструктура; б) 

соціальна інфраструктура; в) 

виробнича інфраструктура. 

 

5. Що із наведеного відноситься до інфраструктури лоD 

гістичних процесів: 

а) маніпуляційна інфраструктура; б) 

соціальна інфраструктура; в) 

виробнича інфраструктура. 
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6. Що із наведеного відноситься до інфраструктури 

логістичних процесів: 

а) інформаційна інфраструктура; б) 

соціальна інфраструктура; в) 

виробнича інфраструктура. 

 

7. Що із наведеного відноситься до інфраструктури лоD 

гістичних процесів: 

а) інфраструктура пакування; б) 

соціальна інфраструктура; в) 

виробнича інфраструктура. 

 

8. Що із названого відноситься до основних компD лексів 

логістики: 

а) процеси фізичного переміщення продуктів; б) 

персонал; в) маркетинг. 
 

 

9. Що із названого відноситься до основних компD лексів 

логістики: 

а) витрати логістичних процесів; б) 

персонал; в) маркетинг. 
 

 

10. Що із названого відноситься до основних компD 

лексів логістики: 

а) запаси готової продукції; б) 

персонал; в) маркетинг. 
 

 

11. Що із названого відноситься до основних компD 

лексів логістики: 

а) інформаційні процеси; б) 

персонал; в) маркетинг. 
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12. Що з названого відноситься до основних компD лексів 

логістичних процесів: 

а) запаси матеріалів; 

б) запаси продуктів; в) 

запаси сировини. 

 

13. Що із названого є цілями логістики:  
а) підвищення продуктивності праці; б) 

оптимізація рівня запасів; в) зменшення 

витрат виробництва. 

 

14. Що із названого є цілями логістики: а) 

підвищення продуктивності праці; б) 

мінімізація часу переміщення; в) 

зменшення витрат виробництва. 

 

15. Що із названого є цілями логістики: а) 

підвищення продуктивності праці; б) гарантія 

високого рівня обслуговування; в) зменшення 

витрат виробництва. 

 

16. Що із названого є цілями логістики:  
а) підвищення продуктивності праці; б) 

мінімізація загальних витрат; в) 

зменшення витрат виробництва. 

 

17. Метою логістики може бути: а) 

підвищення якості продукції; б) 

оптимізація рівня запасів;  
в) підвищення продуктивності праці. 

 

18. Метою логістики може бути:  
а) зменшення відходів виробництва; б) 

оптимізація рівня обслуговування; в) 

збільшення часу доставки. 
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19. Метою логістики може бути:  
а) забезпечення прийнятного рівня логістичних коштів; 

 

б) мінімізація коштів виробництва; в) 

мінімізація браку. 

 

20. Метою логістики може бути: а) 

оптимізація рівня запасів;  
б) оптимізація рівня обслуговування клієнта; в) 

мінімізація логістичних коштів. 

 
21. Метою логістики може бути:  
а) зниження матеріаломісткості продукції; б) 

зниження енергоємності продукції; в) 

зниження собівартості продукції. 

 

22. Які із названих є складовими логістичних витрат: а) 

витрати на науковоDдослідну роботу;  
б) витрати на маркетинг; в) витрати на 

реалізації замовлень. 

 

23. Які із названих є складовими логістичних витрат: а) 

витрати на науковоDдослідну роботу;  
б) витрати на маркетинг; в) 

складські витрати. 

 

24. Які із названих є складовими логістичних витрат: а) 

витрати на науковоDдослідну роботу;  
б) витрати на маркетинг; в) 

транспортні витрати. 

 

25. Які із названих є складовими логістичних витрат: 

 

а) витрати на науковоDдослідну роботу; б) 

витрати на маркетинг; в) витрати на 

утримання запасів. 
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26. Які із названих є складовими логістичних витрат: а) 

витрати на науковоDдослідну роботу;  
б) витрати на маркетинг; в) витрати 

закупівлі у постачанні. 

 
27. Які із названих є складовими логістичних витрат: а) 

витрати на науковоDдослідну роботу;  
б) витрати на маркетинг; в) витрати на 

обслуговування клієнта. 

 

28. Логістичні витрати на підприємстві можуть склаD 

дати % в доданій вартості:  
а) 2D3%; б) 

50D70%; в) 

10D40%. 

 
29. Який показник є важливим в управлінні запасами: а) 

оптимальна партія закупівлі; б) транспортний тариф; в) 

ціна товару. 
 

 

30. Які параметри запасів регулюються в системі рівня 

запасів:  
а) мінімальний і максимальний запас; б) 

мінімальний запас і партія закупівлі; в) 

мінімальний запас і цикл замовлення. 

 

31. Які два параметри регулюються в системі рівня заD  
пасів:  

а) максимальний і мінімальний запас; б) 

мінімальний запас і цикл поставки;  
в) мінімальний запас і величина партії поставки. 

 

32. Які два параметри регулюються в системі рівня заD  
пасів:  

а) максимальний запас і цикл поставки; 
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б) мінімальний запас і величина партії поставки; в) 

максимальний запас і величина партії поставки. 

 

33. Які параметри запасів регулюються в системі цикD лу 

замовлення: 

а) мінімальний і максимальний запас; б) 

максимальний запас і партія закупівлі; 

в) максимальний запас і цикл замовлення. 

 

34. Які два параметри регулюються в системі циклу заD 

мовлення: 

а) максимальний запас і величина партії поставки; б) 

цикл поставки і максимальний запас; в) цикл поставки і 

мінімальний запас. 

 

35. Які два параметри регулюються в системі циклу заD 

мовлення: 

а) максимальний запас і цикл поставки; б) 

мінімальний запас і цикл поставки; 

в) мінімальний запас і величина партії поставки. 

 

36. На які витрати впливає кількість рівнів запасів: а) 

транспортні витрати; б) інноваційні витрати; в) 

виробничі витрати. 
 

 

37. АВСDаналіз встановлює залежність між:  
а) кількістю і якістю; б) 

кількістю і вартістю; в) 

якістю і вартістю. 

 

38. АВС D аналіз – це залежність між: а) 

кількісною і якісною структурою; б) 

кількісною і вартісною структурою; в) 

вартісною і якісною структурою. 
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39. XYZDаналіз грунтується на оцінці: а) 

точності прогнозу; б) величини попиту; 

в) величини собівартості. 
 

 

40. XYZ D аналіз – це розподіл матеріалів на групи за 

ознакою:  
а) ціни; б) здатності до 

складування;  
в) точності прогнозу споживання. 

 

41. Чи є спільне між кривою Лоренца і правилом Парето: 

а) немає; б) є; 

 
в) не можна відповісти. 

 

42. Які складові витрат впливають на величину оптиD 

мальної партії замовлення:  
а) транспортні і складські витрати; б) витрати 

замовлення і витрати утримання запасів;  
в) витрати закупівлі і складські витрати. 

 

43. Якою повинна бути величина замовлення:  
а) мінімальна; б) 

максимальна; в) 

оптимальна. 

 

44. Оптимальна партія замовлення визначається: а) 

витратами часу; б) витратами утримання запасів; 

 
в) виробничими витратами. 

 

45. Оптимальна величина замовлення визначається: а) 

мінімальним часом поставки; б) максимальним 

використовуванням складів;  
в) витратами на закупівлю і утримання запасів. 
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46. Логістика – це мислення, зорієнтоване на: а) 

продуктивність праці; б) екологію; в) повні 

витрати. 
 

 

47. Логістика – це мислення, зорієнтоване на: а) 

продуктивність праці; б) екологію; в) 

обслуговування клієнта. 
 

 

48. Логістика – це мислення, зорієнтоване на: а) 

продуктивність праці; б) екологію; в) 

ефективність. 
 

 

49. Логістика – це мислення, зорієнтоване на: а) 

продуктивність праці; б) екологію; в) корисність. 
 
 

 

50. Логістика – це мислення, зорієнтоване на: а) 

продуктивність праці; б) екологію; в) систему. 
 
 

 

51. Що із названого відноситься до термінології логіD  
стики:  

а) потужність; б) 

матеріальний потік; в) 

рентабельність. 

 
52. Що із названого відноситься до термінології логіD  

стики:  
а) потужність; б) 

інформаційний потік; в) 

рентабельність. 
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53. Що із названого відноситься до термінології логіD  
стики:  

а) потужність; б) 

запас; в) 

рентабельність. 

 

54. Що із названого відноситься до термінології логіD  
стики:  

а) потужність; б) 

синергічний ефект; в) 

рентабельність. 

 

55. Що із названого відноситься до термінології логіD  
стики:  

а) потужність; б) 

логістичний центр; в) 

рентабельність. 

 

56. Дефініція логістики полягає в:  
а) управлінні матеріальними потоками; б) 

екологізації виробництва; в) 

маркетинговому управлінні. 

 

57. Що із названого входить до 7 правил логістики: а) 

мінімальні витрати енергії; б) максимальна 

рентабельність; в) відповідний товар. 
 

 

58. Що із названого входить до 7 правил логістики: а) 

мінімальні витрати енергії; б) максимальна 

рентабельність; в) відповідна якість. 
 

 

59. Що із названого входить до 7 правил логістики: а) 

мінімальні витрати енергії; 
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б) максимальна рентабельність; в) 

відповідне місце. 

 

60. Що із названого входить до 7 правил логістики: а) 

мінімальні витрати енергії; б) максимальна 

рентабельність; в) відповідний час. 
 

 

61. Що із названого входить до 7 правил логістики: а) 

мінімальні витрати енергії; б) максимальна 

рентабельність; в) відповідна кількість товару. 
 
 

 

62. Що із названого входить до 7 правил логістики: а) 

мінімальні витрати енергії; б) максимальна 

рентабельність;  
в) відповідна інформація про товар. 

 

63. Що із названого входить до 7 правил логістики: а) 

мінімальні витрати енергії; б) максимальна 

рентабельність; в) мінімальні витрати. 
 

 

64. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) розробка товару; б) 

пакування; в) 

просування товару. 

 

65. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) розробка товару; б) 

транспортування; в) 

просування товару. 
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66. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) розробка товару; б) 

складування; в) 

просування товару. 

 

67. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) розробка товару; б) 

управління запасами; в) 

просування товару. 

 

68. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) розробка товару; б) 

реалізація замовлення; в) 

просування товару. 

 

69. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) розробка товару; б) 

інформаційне забезпечення; в) 

просування товару. 

 

70. Що з названого відноситься до логістичних витD  
рат:  

а) витрати виробництва; б) 

витрати амортизації; в) витрати 

транспортування. 

 

71. Що з названого впливає на протікання логістичD них 

процесів: 

а) транспортна інфраструктура; б) 

інфраструктура фондового ринку; 

в) інфраструктура ринку нерухомості. 
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72. Які критерії використовуються при виборі постачальD  
ника:  

а) ціна; б) матеріальні 

витрати; 

в) енергетичні витрати. 

 

73. Які критерії використовуються при виборі постачальD  
ника:  

а) якість; б) матеріальні 

витрати; 

в) енергетичні витрати. 

 

74. Які критерії використовуються при виборі постачальD  
ника:  

а) терміни поставки; б) 

матеріальні витрати; в) 

енергетичні витрати. 

 

75. Які критерії використовуються при виборі постачальD  
ника:  

а) умови поставки; б) 

матеріальні витрати; 

в) енергетичні витрати. 

 

76. Які критерії використовуються при виборі постачальD  
ника:  

а) умови оплати; б) 

матеріальні витрати; 

в) енергетичні витрати. 

 

77. За допомогою чого можна визначити оптимальний 

рівень спеціалізації: 

а) факторного аналізу; б) 

статистичного аналізу; в) 

АВС/XYZDаналізу. 
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78. Вибір технології залежить від: а) 

річного попиту на продукцію; б) 

галузі виробництва; в) кліматичних 

умов. 

 

79. Якщо зростає попит на продукцію, то ефективним  
є придбання:  

а) більш дорогої технології; б) 

дешевої технології; в) 

безвідходної технології. 

 

80. Вибір оптимальної технології залежить від: а) 

конкурентів; б) постачальників; 

 
в) попиту на продукцію. 

 

81. Вибір оптимальної технології залежить від: а) 

параметрів цінової політики; б) параметрів 

політики збуту; в) параметрів політики інновацій. 
 

 

82. Визначення оптимальної партії виробництва залеD 

жить від: 

а) витрат на пускоDналагоджувальні роботи; б) 

цехових витрат; в) управлінських витрат. 
 

 

83. Визначення оптимальної партії виробництва залеD 

жить від: 

а) витрат капіталу заморожених в запасах; б) 

цехових витрат; в) управлінських витрат. 
 

 

84. Оптимальна партія виробництва залежить від:  
а) ціни матеріалів; 
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б) кваліфікації персоналу; в) 

річного попиту на продукцію. 

 

85. Оптимальна партія виробництва залежить від: а) 

відсотка кредитної ставки; б) ставки оподаткування 

прибутку; в) норми амортизації. 
 

 

86. Оптимальна партія виробництва залежить від: а) 

рівня заробітної плати; б) рівня якості продукції; 

 

в) рівня пускоDналагоджувальних витрат. 

 

87. Для знаходження місця розміщення дистрибуційD 

ного центру використовується:  
а) метод гравітації; б) метод 

факторного аналізу;  
в) метод кореляційного аналізу. 

 

88. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) підготовка виробництва; б) 

монтаж; в) складування. 
 

 

89. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) підготовка виробництва; б) 

монтаж; в) транспортування. 
 

 

90. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) підготовка виробництва; б) 

монтаж; в) маніпулювання. 
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91. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) підготовка виробництва; б) 

монтаж; в) пакування. 
 

 

92. Що із названого відноситься до логістичних проD  
цесів:  

а) підготовка виробництва; б) 

монтаж; в) опрацювання 

замовлень. 

 

93. Що із названого відноситься до логістичної трансD 

формації товарів: 

а) зміна параметру твердості; б) 

зміна параметру часу; в) зміна 

параметру запаху. 

 

94. Що із названого відноситься до логістичної трансD 

формації товарів: 

а) зміна параметру твердості; б) 

зміна параметру простору; в) 

зміна параметру запаху. 

 

95. Що із названого відноситься до логістичної трансD 

формації товарів: 

а) зміна параметру твердості; б) зміна 

параметрів вантажної одиниці; в) зміна 

параметру запаху. 

 

96. Що із названого відноситься до логістичної трансD 

формації товарів: 

а) зміна параметру твердості; б) 

зміна параметру кількості; в) 

зміна параметру запаху. 
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97. Що із названого відноситься до логістичної трансD 

формації товарів: 

а) зміна параметру твердості; б) зміна параметрів 

логістичних властивостей; в) зміна параметру 

запаху. 

 

98. Що із названого відноситься до позитивних наслідків 

логістики: 

а) вартість створення; б) 

вартість володіння; в) 

вартість місця. 

 

99. Що із названого відноситься до позитивних наслідків 

логістики: 

а) вартість створення; б) 

вартість володіння; в) 

вартість часу. 

 

100. Що із названого відноситься до позитивних 

наслідків логістики: 

а) вартість створення; б) 

вартість володіння; в) 

вартість інформації. 

 

101. Які залежності можна віднести до trade off:  
а) між витратами на закупівлю і витратами на утриD 

мання запасів;  
б) між витратами на закупівлю і витратами щодо 

транспортування;  
в) між витратами на закупівлю і амортизаційними витD 

ратами. 

 

102. Які залежності можна віднести до trade off:  
а) між витратами на закупівлю і витратами на утриD 

мання запасів; 
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б) між транспортними витратами і складськими витраD тами; 

 

в) між витратами на закупівлю і амортизаційними витD 

ратами. 

 

103. Які залежності можна віднести до trade off:  
а) між витратами на закупівлю і витратами на утриманD ня 

запасів; 

б) між витратами на утримання запасів і витратами щодо 

вичерпання запасів;  
в) між витратами на закупівлю і амортизаційними витD 

ратами. 

 

104. Які залежності можна віднести до trade off:  
а) між витратами на закупівлю і витратами на утриманD ня 

запасів;  
б) між витратами на замовлення і витратами на утриманD ня 

запасів;  
в) між витратами на закупівлю і амортизаційними витD 

ратами. 

 

105. Які залежності можна віднести до trade off:  
а) між витратами на закупівлю і витратами на утриманD ня 

запасів;  
б) між витратами на запаси і рівнем обслуговування клієнтів; 

 

в) між витратами на закупівлю і амортизаційними витD 

ратами. 

 

106. В АВСDаналізі група А складає ____% всієї вартості: а) 

23%; б) 7%; в) 70%. 
 
 

 

107. В АВСDаналізі група А складає ____% всієї вартості: а) 

23%;  
б) 7%;  
в) 80%. 
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108. В АВСDаналізі група А складає ____% всієї вартості: 

а) 23%; б) 7%; в) 75%. 
 

109. В АВСDаналізі група А складає ____% всієї вартості: 

а) 23%; б) 7%; в) 68%. 

110. В АВСDаналізі група А складає ____% всієї вартості: 

а) 23%; б) 7%; 
 

 

111. Яка група запасів в методиці АВС/ХYZDаналізу має 

таку характеристику: “висока вартість і низька точність 

прогнозу”:  
а) АZ; 

б) АY; 

в) АХ. 

 

112. Яка група запасів в методиці АВС/ХYZDаналізу має 

таку характеристику: “висока вартість і низька точність 

прогнозу”:  
а) АZ; 

б) АВ; 

в) АС. 

 
113. Яка група запасів в методиці АВС/ХYZDаналізу має 

таку характеристику: “висока вартість і висока точність 

прогнозу”:  
а) АZ; 

б) АХ; 

в) ВХ. 
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114. Яка група запасів в методиці АВС/ХYZDаналізу має 

таку характеристику: “середня вартість і низька точність 

прогнозу”:  
а) АZ; 

б) ВZ; 

в) ВY. 

 

115. Яка група запасів в методиці АВС/ХYZDаналізу має 

таку характеристику: “висока вартість і низька точність 

прогнозу”:  
а) АZ; 

б) СY; 

в) СZ. 

 

116. Що із названого відноситься до логістики матеD  
ріалів:  

а) постачання і виробництво; б) 

постачання і збут; в) постачання 

і пакування. 

 

117. Що із названого відноситься до логістики матеD  
ріалів:  

а) постачання і виробництво; б) 

постачання і фінанси; в) 

постачання і замінні частини. 

 

118. Що із названого відноситься до логістики матеD  
ріалів:  

а) постачання і виробництво; б) 

інформація і пакування; в) 

інформація і збут. 

 

119. Що із названого відноситься до маркетингової логісD  
тики:  

а) постачання і збут; 
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б) збут і пакування; 

в) збут і фінанси. 

 

120. Що із названого відноситься до комерційної логіD  
стики:  

а) постачання і збут; б) 

виробництво і збут; 

в) виробництво і фінанси. 

 

121. Що із названого відноситься до “зворотної” логіD  
стики:  

а) рециклінг; б) постачання і 

виробництво; 

в) постачання і фінанси. 

 

122. Аутсорсинг транспортних процесів – це:  
а) оренда складу; б) 

оренда автомобіля;  
в) зовнішнє транспортне обслуговування. 

 

123. На прийняття рішення “зробити чи купити” вплиD  
вають:  

а) продуктивність праці; б) 

рентабельність виробництва; в) 

обсяг виробництва. 

 

124. На прийняття рішення “зробити чи купити” вплиD  
вають:  

а) продуктивність праці; б) 

рентабельність виробництва; в) 

постійні витрати. 

 

125. На прийняття рішення “зробити чи купити” вплиD  
вають:  

а) продуктивність праці; 
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б) рентабельність виробництва; в) 

змінні витрати. 

 

126. Система “J I T”: 

а) знижує запаси; б) 

знижує витрати;  
в) знижує амортизацію. 

 

127. Які два параметри не можуть одночасно регулюD 

ватися при управлінні запасами: 

а) цикл поставки і максимальний запас; б) 

цикл поставки і мінімальний запас; 

в) цикл поставки і величина партії поставки. 

 

128. Які два параметри не можуть одночасно регулюD 

ватися при управлінні запасами: 

а) максимальний запас і мінімальний запас; б) цикл 

поставки і величина партії поставки; в)величина 

партії поставки і мінімальний запас. 

 

129. Які два параметри не можуть одночасно регулюD 

ватися при управлінні запасами: 

а) цикл поставки і мінімальний запас; б) величина партії 

поставки і максимальний запас; 

в) величина партії поставки і мінімальний запас. 

 

130. Визначте основні мегатенденціі у світовій екоD 

номіці, що мають вплив на логістичні процеси: 

а) інформатизація; 

б) спеціалізація; в) 

автоматизація. 

 

131. Визначте основні мегатенденції у світовій екоD 

номіці, що мають вплив на логістичні процеси: 

а) автоматизація; 
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б) глобалізація; 

в) механізація. 

 

132. Визначте основні мегатенденції у світовій екоD 

номіці, що мають вплив на логістичні процеси:  
а) хімізація; б) 

індивідуалізація; в) 

кооперація. 

 

133. Визначте основні мегатенденції у світовій екоD 

номіці, що мають вплив на логістичні процеси:  
а) прискорення; б) 

уповільнення; в) 

екологізація. 

 
134. Визначте основні мегатенденції у світовій екоD 

номіці, що мають вплив на логістичні процеси:  
а) механізація; 

б) кооперація;  
в) індивідуалізація. 

 

135. Визначте основні мегатенденції у світовій екоD 

номіці, що мають вплив на логістичні процеси:  
а) гармонізація; б) 

нейтралізація; в) 

глобалізація. 

 
136. Що з названого відноситься до об’єктів логістичD 

них рішень:  
а) вибір рівня спеціалізації; б) 

вибір рівня оподаткування; в) 

вибір системи менеджменту. 

 

137. Що з названого відноситься до об’єктів логістичD 

них рішень:  
а) вибір кольору; 
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б) вибір постачальника; в) 

вибір потужності. 

 

138. Що з названого є об’єктом логістичних рішень: а) 

вибір виду транспорту; б) вибір рівня виробництва; 

 

в) вибір рівня диверсифікації. 

 

139. Що з названого є об’єктом логістичних рішень: а) 

вибір цінової політики; б) вибір технології виробництва; 

 
в) вибір асортиментної політики. 

 

140. Що з названого є об’єктом логістичних рішень: а) 

вибір каналів дистрибуції; б) вибір кількості рівнів 

запасу;  
в) вибір запасу готової продукції. 

 

141. Що з названого є об’єктом логістичних рішень: а) 

вибір оптимальної партії виробництва; б) оптимізація 

використовування технологічного часу;  
в) оптимізація використовування робочого часу. 

 

142. Необхідність утримання запасів визначається таD 

кими мотивами: 

а) економією при закупівлі; б) 

економією при транспортуванні; в) 

економією при складуванні. 

 

143. Необхідність утримання запасів визначається таD 

кими мотивами: 

а) зменшенням залежності від постачальника; б) 

зменшенням ризику відсутності; в) зменшенням 

рівня псування. 
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144. Необхідність утримання запасів визначеннями таD 

кими мотивами: 

а) сезонністю виробництва; б) 

сезонністю попиту; 

в) зниженням коштів виробництва. 

 

145. Що з названого є керованим параметром систеD ми 

запасів матеріалів на підприємстві: 

а) мінімальний запас; б) 

оптимальний запас; в) 

поточний запас. 

 

146. Що з названого є керованим параметром систеD ми 

запасів матеріалів на підприємстві: 

а) оптимальний запас; б) 

максимальний запас; в) 

необхідний запас. 

 

147. Що з названого є керованим параметром систеD ми 

запасів матеріалів на підприємстві:  
а) цикл поставки; б) 

швидкість поставки;  
в) величина поставки. 

 

148. Що з названого є керованим параметром систеD ми 

запасів матеріалів на підприємстві:  
а) величина поставки; б) 

точність поставки; в) 

швидкість поставки. 

 

149. Наявність підрозділу логістики свідчить про:  
а) неформальну організацію логістики; б) 

формальну організацію логістики; в) 

семіформальну організацію логістики. 
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150. У формальній організації логістики складування 

відноситься до компетенції: 

а) відділу збуту; б) 

відділу постачання; 

в) відділу логістики. 

 

151. У неформальній організації логістики складуванD ня 

відноситься до компетенції: 

а) відділу логістики; б) 

відділу постачання; в) 

відділу маркетингу. 

 

152. Гравітаційне правило Рейлі враховує параметри: а) 

часу; б) відстані; 

 
в) потенціалу. 

 

153. Локалізація виробничого закладу за методом центD 

ру маси оптимізує: 

а) витрати на виробництво; б) 

витрати на працю; в) 

транспортні витрати. 

 

154. При визначенні економічної величини замовленD ня 

враховування фінансових обмежень викликає її відносне: 

 

а) зменшення; 

б) збільшення; 

в) не впливає. 

 

155. Чи впливають інфляційні очікування на економічD ну 

величину замовлення: 

а) так; 

б) ні; 

в) не завжди. 
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156. Зростання логістичної придатності вантажу вплиD 

ває на конфлікт витрат: 

а) виробництва і транспортування; б) 

транспортування і пакування; в) 

дослідження і збуту. 

 

157. Які з названих критеріїв використовуються коли 

вибирають перевізника: 

а) час перевезення; б) 

місце дислокації; в) 

надійність поставки. 

 

158. Ефект масштабу проявляється в:  
а) стабільності перевізних ставок; б) 

регресії перевізних ставок; в) 

дегресії перевізних ставок. 

 

159. Що із названого впливає на питомі транспортні витD 

рати:  
а) відстань перевезення; б) 

вартість вантажу; в) рівень 

інфляції. 
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Рівень складності 3 
 

Тести 3=го рівня складності передбачають перевірку 

знань студентів з логістичних систем 

 

1. Основу системного підходу в логістиці формує: а) 

концепція узгодження зустрічнодіючих цілей; б) 

концепція компромісу витрат; в) концепція 

обслуговування споживача; г) всі відповіді вірні. 
 

 

2. Об’єктивною підставою створення логістичних сисD 

тем є реалізація синергічного ефекту, який може проявD 

лятися:  
а) у загальному прискоренні матеріального потоку; б) у 

зменшенні загальних витрат; в) у підвищенні 

логістичного сервісу; г) всі відповіді вірні. 
 

 

3. Інституціональний поділ логістичної системи вклюD  
чає:  

а) макроD, мезаD, метаD, мікроD структуризацію;  
б) управління замовленнями, транспортування, склаD 

дування, пакування, управління запасами; 

в) постачання, виробництво, збут; г) 

вірні відповіді б) і в). 

 

4. Функціональний поділ логістичної системи вклюD  
чає:  

а) макроD, мезаD, метаD, мікроD структуризацію;  
б) управління замовленнями, транспортування, склаD 

дування, пакування, управління запасами; 

в) постачання, виробництво, збут; г) 

вірні відповіді б) і в). 
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5. Фазовий поділ логістичної системи включає: а) 

макроD, мезаD, метаD, мікроD структуризацію;  
б) управління замовленнями, транспортування, склаD 

дування, пакування, управління запасами;  
в) постачання, виробництво, збут; г) 

вірні відповіді б) і в). 

 

6. Методологічні принципи проектування логістичD них 

систем включають:  
а) принцип загальних витрат; б) 

принцип глобальної оптимізації;  
в) принцип загального управління якістю; г) 

вірні відповіді а), б) і в). 

 

7. Методологічні принципи проектування логістичD них 

систем включають:  
а) принцип емерджентності; б) 

принцип гомеостазису; в) 

принцип адаптивності; г) вірні 

відповіді а), б) і в). 

 

8. Принцип гуманізації всіх функцій та технологічних 

рішень при проектуванні логістичних систем означає:  
а) відповідність екологічним вимогам охорони навкоD 

лишнього середовища;  
б) ергономічним, соціальним, етичним вимогам роD боти 

персоналу;  
в) забезпечення стійкості функціонування системи; г) 

вірні відповіді а) і б). 

 

9. Складність, як властивість, логістичної системи хаD 

рактеризується:  
а) наявністю великої кількості елементів ланок, складD 

ною взаємодією між окремими елементами, наявністю 

організаційного управління, впливом великої кількості 

стохастичних факторів зовнішнього середовища; 
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б) підпорядкуванням елементів різних рангів;  
в) здатністю системи виконувати задану цільову функD 

цію, яка реалізується тільки системою, а не окремими її 

елементами;  
г) наявністю певної організаційної структури, яка 

складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів упD 

равління, реалізуючих задану ціль. 

 

10. Ієрархічність, як властивість, логістичної системи 

характеризується: 

а) наявністю великої кількості елементів ланок, складD 

ною взаємодією між окремими елементами, наявністю 

організаційного управління, впливом великої кількості 

стохастичних факторів зовнішнього середовища;  
б) підпорядкуванням елементів різних рангів;  
в) здатністю системи виконувати задану цільову функD 

цію, яка реалізується тільки системою, а не окремими її 

елементами;  
г) наявністю певної організаційної структури, яка 

складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів упD 

равління, реалізуючих задану ціль. 

 

11. Структурованість, як властивість, логістичної сисD 

теми характеризується: 

а) наявністю великої кількості елементів ланок, складD 

ною взаємодією між окремими елементами, наявністю 

організаційного управління, впливом великої кількості 

стохастичних факторів зовнішнього середовища;  
б) підпорядкуванням елементів різних рангів;  
в) здатністю системи виконувати задану цільову функD 

цію, яка реалізується тільки системою, а не окремими її 

елементами;  
г) наявністю певної організаційної структури, яка 

складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів упD 

равління, реалізуючих задану ціль. 
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12. Просторова площина логістичної системи:  
а) являє собою логістичну мережу, яка об’єднує багато 

ланок логістичної системи, взаємопов’язаних між собою маD 

теріальним та супутніми інформаційними потоками;  
б) забезпечує здійснення логістичних операцій та функцій; 

 

в) забезпечує зв’язок між керівною та керованою 

підсистемами;  
г) вірні відповіді а) і б). 

 

13. Організаційна площина логістичної системи:  
а) являє собою логістичну мережу, яка об’єднує багато 

ланок логістичної системи, взаємопов’язаних між собою 

матеріальним та супутніми інформаційними потоками;  
б) забезпечує здійснення логістичних операцій та функцій; 

 

в) забезпечує зв’язок між керівною та керованою 

підсистемами;  
г) вірні відповіді а) і б). 

 

14. Інформаційна площина логістичної системи:  
а) являє собою логістичну мережу, яка об’єднує багаD то 

ланок логістичної системи, взаємопов’язаних між соD бою 

матеріальним та супутніми інформаційними потоD ками; 

 

б) забезпечує здійснення логістичних операцій та функцій; 

 

в) забезпечує зв’язок між керівною та керованою 

підсистемами;  
г) вірні відповіді а) і б). 

 

15. Ланка логістичної системи – це:  
а) певний економічно або функціонально відособлеD ний 

об’єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках 

поставленої задачі аналізу; 



39 

б) дія, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамD ках 

поставленої задачі дослідження;  
в) сукупність дій, спрямованих на реалізацію завдань, 

поставлених перед логістичною системою. 

 

16. Логістична функція – це:  
а) певний економічно або функціонально відособлеD ний 

об’єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках 

поставленої задачі аналізу;  
б) дія, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамD ках 

поставленої задачі дослідження;  
в) сукупність дій, спрямованих на реалізацію завдань, 

поставлених перед логістичною системою. 

 

17. Логістична операція – це:  
а) певний економічно або функціонально відособлеD ний 

об’єкт, який не підлягає подальшій декомпозиції в рамках 

поставленої задачі аналізу;  
б) дія, яка не підлягає подальшій декомпозиції в рамD ках 

поставленої задачі дослідження;  
в) сукупність дій, спрямованих на реалізацію завдань, 

поставлених перед логістичною системою. 

 

18. Об’єктом логістичної системи є: а) 

матеріальний потік; б) фінансовий 

потік; в) інформаційний потік; 

 

г) тріада потоків (матеріальний, фінансовий, інформаD 

ційний). 

 

19. Матеріальний потік, як об’єкт логістичної систеD ми: 

 

а) розглядається в процесі різних логістичних операцій та 

належить до певного часового інтервалу;  
б) призначений для реалізації керівних функцій; 
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в) являє собою спрямований рух фінансових засобів; г) 

вірні відповіді б) і в). 

 

20. Інформаційний потік, як об’єкт логістичної сисD  
теми:  

а) розглядається в процесі різних логістичних операцій та 

належить до певного часового інтервалу; 

б) призначений для реалізації керівних функцій; в) являє 

собою спрямований рух фінансових засобів; г) вірні 

відповіді а) і в). 

 

21. При проектуванні логістичних систем фаза “форD 

мування інформаційної бази” включає: 

а) структуризацію проблеми проектування логістичD ної 

системи; 

б) розробку функціональної та забезпечуючої підсисD 

тем; 

в) встановлення цілей підприємства; г) 

вірні відповіді а) і в). 

 

22. При проектуванні логістичних систем фаза “розD 

робка концепції” включає: 

а) структуризацію проблеми проектування логістичD ної 

системи; 

б) розробку функціональної та забезпечуючої підсисD 

тем; 

в) встановлення цілей та моделювання ситуації в сеD 

редині підприємства; 

г) вірні відповіді а) і в). 

 

23. При проектуванні логістичних систем фаза “контD 

роль” здійснюється з метою: 

а) оцінки поставлених цілей;  
б) встановити відхилення між реальним та запроекD 

тованим; 
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в) визначення потенційних шансів та ризиків на шляху до 

реалізації логістичної системи;  
г) вірні відповіді а) б) і в). 

 

24. Еволюційний підхід до впровадження логістичної 

системи передбачає:  
а) вдосконалення діючої оргструктури підприємства; б) 

розробку нової логістично зорієнтованої оргD  
структури; в) розвиток інформаційної 

інфраструктури ;  
г) вірні відповіді а) і в). 

 

25. Революційний підхід до впровадження логістичD ної 

системи передбачає:  
а) вдосконалення діючої оргструктури підприємства; б) 

розробку нової логістично зорієнтованої оргструкD  
тури; в) розвиток інформаційної інфраструктури ; 

 

г) вірні відповіді б) і в). 

 

26. Організація внутрішньовиробничих логістичних 

систем передбачає:  
а) повну ліквідацію черг; б) скорочення 

термінів виробництва;  
в) накопичення великих запасів; г) 

вірні відповіді а) і б). 

 

27. Організація внутрішньовиробничих логістичних 

систем передбачає:  
а) швидке переналагодження обладнання; б) 

великий часовий інтервал виробництва; в) 

допустимий рівень браку; г) вірні відповіді а) і 

б). 

 
28. Організація внутрішньовиробничих логістичних 

систем передбачає: 
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а) усунення нераціональних внутрішньозаводських 

перевезень;  
б) відмову від виготовлення серій деталей, на які не має 

замовлень покупців;  
в) наявність простою обладнання; г) 

вірні відповіді а) і б). 

 

29. Закон упорядкованості руху матеріального потоку  
у виробництві базується на:  

а) стандартизації і типізації міжцехових і внутрішньD 

оцехових технологічних маршрутів;  
б) співставленні витрат виробництва від години проD 

стою робочого місця і години простою партії виробничої 

програми;  
в) виявленні причинноDнаслідкових зв’язків між параD 

метрами виробничої програми і структурою елементів виD 

робництва;  
г) вірні відповіді а), б) і в). 

 

30. Закон безперервності ходу виробничого процесу 

базується на: 

а) стандартизації і типізації міжцехових і внутрішньоD 

цехових технологічних маршрутів; 

б) співставленні витрат виробництва від години проD 

стою робочого місця і години простою партії предметів праці; 

 

в) виявленні причинноDнаслідкових зв’язків між параD 

метрами виробничої програми і структурою елементів виD 

робництва;  
г) вірні відповіді а), б) і в). 

 

31. Закон ритму виробничого циклу виготовлення виD 

робу базується на: 

а) стандартизації і типізації міжцехових і внутрішньD 

оцехових технологічних маршрутів; 
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б) співставленні витрат виробництва від години простою 

робочого місця і години простою партії предметів праці;  
в) виявленні причинноDнаслідкових зв’язків між параD 

метрами виробничої програми і структурою елементів виD 

робництва;  
г) вірні відповіді а), б) і в). 

 

32. Принципи організації внутрішньовиробничих лоD 

гістичних систем включають: 

а) паралельність; б) 

пропорційність; в) 

гнучкість;  
г) вірні відповіді а), б) і в). 

 

33. Яке твердження є вірним:  
а) в умовах непотокового виробництва мінімальний рівень 

витрат може бути забезпечений за рахунок органіD зації 

безперервного завантаження робочих місць;  
б) в умовах потокового виробництва мінімальний рівень 

витрат може бути забезпечений за рахунок органіD зації 

безперервного завантаження робочих місць;  
в) в умовах непотокового виробництва мінімальний рівень 

витрат може бути забезпечений за рахунок мінімізації часу 

міжопераційного очікування деталей;  
г) вірні відповіді а) і в). 

 

34. Перевагами системи МРП є: а) 

простота;  
б) можливість швидко складати виробничі плани та 

графіки;  
в) можливість здійснення моделювання; г) 

вірні відповіді б) та в). 

 

35. Перевагами системи “точно, своєчасно” є: а) 

простота; 
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б) можливість швидко складати виробничі плани та граD 

фіки;  
в) можливість здійснення моделювання; г) 

вірні відповіді б) та в). 

 

36. Суть “гнучкого виробництва” (lean production) поD 

лягає у: 

а) виявленні вузьких місць як шансу їх повної ліквідації; 

 

б) можливості швидко складати виробничі плани та граD 

фіки; 

в) можливісті здійснення моделювання; г) 

вірні відповіді б) та в). 

 

37. Системи, “що штовхають”, у сфері виробництва: а) 

побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD  
лей та вузлів у виробничий процес по команді центральD ної 

системи управління;  
б) спрямовані на випередження (по відношенню до 

попиту) формування товарних запасів на складах гуртоD вих 

та роздрібних підприємств;  
в) побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD лей 

та вузлів з попередньої технологічної операції на наD ступну 

відповідно до замовлення ланки, яка виконує наD ступну 

операцію;  
г) спрямовані на випередження стимулювання попиD ту в 

роздрібній торговельній ланці. 

 

38. Системи, “що тягнуть”, у сфері виробництва:  
а) побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD лей 

та вузлів у виробничий процес по команді центральD ної 

системи управління;  
б) спрямовані на випередження (по відношенню до 

попиту) формування товарних запасів на складах гуртоD вих 

та роздрібних підприємств; 
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в) побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD лей 

та вузлів з попередньої технологічної операції на наD ступну 

відповідно до замовлення ланки, яка виконує наD ступну 

операцію;  
г) спрямовані на випередження стимулювання попиD ту в 

роздрібній торговельній ланці. 

 

39. Системи,“що штовхають”, у сфері дистрибуції: а) 

побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD  
лей та вузлів у виробничий процес по команді центральD ної 

системи управління;  
б) спрямовані на випередження (по відношенню до 

попиту) формування товарних запасів на складах гуртоD вих 

та роздрібних підприємств;  
в) побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD лей 

та вузлів з попередньої технологічної операції на наD ступну 

відповідно до замовлення ланки, яка виконує наD ступну 

операцію;  
г) спрямовані на випередження стимулювання попиD ту в 

роздрібній торговельній ланці. 

 

40. Системи, “що тягнуть”, у сфері дистрибуції:  
а) побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD лей 

та вузлів у виробничий процес по команді центральD ної 

системи управління;  
б) спрямовані на випередження (по відношенню до 

попиту) формування товарних запасів на складах гуртоD вих 

та роздрібних підприємств;  
в) побудовані за принципом подачі матеріалів, детаD лей 

та вузлів з попередньої технологічної операції на наD ступну 

відповідно до замовлення ланки, яка виконує наD ступну 

операцію;  
г) спрямовані на випередження стимулювання попиD ту в 

роздрібній торговельній ланці. 
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41. В ланцюгу доданої вартості (цінності) виробницD тво 

формує: 

а) цінність форми; 

б) цінність часу; в) 

цінність місця;  
г) цінність володіння. 

 

42. В ланцюгу доданої вартості (цінності) логістика 

формує:  
а) цінність форми; 

б) цінність часу; в) 

цінність місця;  
г) вірні відповіді б) і в). 

 

43. В ланцюгу доданої вартості (цінності) маркетинг 

формує: 

а) цінність форми; 

б) цінність часу; в) 

цінність місця;  
г) цінність володіння. 

 

44. В ланцюгу доданої вартості (цінності) до бізнесD 

процесу можна віднести: 

а) стратегічне управління; б) 

виробництво; 

в) управління людськими ресурсами; г) 

всі відповіді вірні. 

 
45. В ланцюгу доданої вартості (цінності) до підтриD 

муючого процесу можна віднести:  
а) стратегічне управління; б) 

виробництво;  
в) управління людськими ресурсами; г) 

всі відповіді вірні. 
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46. Макрологістична система:  
а) це система управління матеріальними потоками, яка 

охоплює підприємства промисловості, посередD ницькі, 

транспортні організації різних відомств, розміD щених в 

різних регіонах країни;  
б) інтегрує процеси постачання, виробництва, збуту, 

транспортноDскладські та вантажоDрозвантажувальні роD 

боти підприємства;  
в) це окремі підсистеми, структурні підрозділи підD 

приємства;  
г) вірні відповіді б) і в). 

 

47. Мікрологістична система:  
а) це система управління матеріальними потоками, яка 

охоплює підприємства промисловості, посередD ницькі, 

транспортні організації, розміщених в різних країнах; 

 

б) являє собою певну інфраструктуру економіки регіоD 

ну, країни;  
в) це окремі підсистеми, структурні підрозділи підD 

приємства;  
г) вірні відповіді а) і б). 

 

48. Яка із перерахованих систем, що забезпечує переD 

міщення матеріального потоку, є мезологістичною? 

а) крупна залізнодорожна станція; б) 

логістичний ланцюг; 

в) взаємопов’язані учасники ланцюга, що забезпечуD ють 

просування матеріального потоку в межах металургійD ного 

комбінату;  
г) автобусний завод. 

 

49. Яка із перерахованих систем, що забезпечує переD 

міщення матеріального потоку, є мікрологістичною? 

а) виробничий цех; 
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б) логістичний ланцюг; 

в) автобусний завод; г) 

вірні відповіді а) і в). 

 

50. Які ситуації, положення чи матеріальні потоки наD 

лежать до макрологістичної системи? 

а) через логістичний центр проходить 10500 т вантажів у 

рік; 

б) щорічно вантажообіг транспортного комплексу УкD 

раїни складає близько 5 млрд т; 

в) внутрішньоцехова транспортноDскладська логістиD ка 

розглядає цех як систему; 

г) вірні відповіді а) і в). 

 

51. Які ситуації, положення чи матеріальні потоки наD 

лежать до мікрологістичної системи? 

а) щорічно вантажооборот транспортного комплексу 

України складає близько 5 млрд т;  
б) внутрішньоцехова транспортноDскладська логістиD ка 

розглядає цех як систему;  
в) концерн Shell (USA) займається нафтою – від свердD 

ловин до автозаправних станцій;  
г) вірні відповіді а) і в). 

 

52. Які ситуації та положення відносяться до дистриD 

буційної логістичної системи?  
а) раціональне розміщення розподільчих центрів в районі 

мінімізує суму складських та транспортних витD рат; 

 

б) фірма свідомо використовує виробничі потужності  
в середньому тільки на 70%;  

в) уніфікована та стандартизована тара дозволяє раціоD 

нальніше використати об’єм транспортного засобу; 

г) всі відповіді вірні. 
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53. Які ситуації та положення відносяться до внутD 

рішньовиробничої логістичної системи?  
а) раціональне розміщення розподільчих центрів в районі 

мінімізує суму складських та транспортних витрат; б) фірма 

свідомо використовує виробничі потужності  
в середньому тільки на 70%;  

в) уніфікована та стандартизована тара дозволяє раD 

ціональніше використати об’єм складу;  
г) всі відповіді вірні. 

 

54. Які ситуації та положення належать до складської 

логістичної системи? 

а) збільшення оборотності запасів удвічі призводить до 

збільшення прибутковості утричі; 

б) торгівельне підприємство вважає економічно доD 

цільним орендувати, а не будувати склад; 

в) локалізація розміщення складу визначається, вихоD 

дячи із мінімізації транспортних витрат; 

г) всі відповіді вірні. 

 

55. Які ситуації та положення належать до транспортD ної 

логістичної системи? 

а) питомі вирати на зберігання товарів тим нижчі, чим 

швидше обертаються запаси; 

б) торгівельне підприємство вважає економічно доD 

цільним орендувати, а не утримувати транспортні засоби; в) 

оптимізація маршрутів сприяла зменшенню загальD  
них витрат; г) вірні відповіді 

б) і в). 

 

56. Промислове підприємство є :  
а) мікрологістичною системою; б) 

мезологістичною системою; в) 

макрологістичною системою; г) 

мегалогістичною системою. 
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57. Логістичний канал є :  
а) мікрологістичною системою; б) 

мезологістичною системою; в) 

макрологістичною системою; г) 

мегалогістичною системою. 

 

58. Ланцюг поставок є :  
а) мікрологістичною системою; б) 

мезологістичною системою; в) 

макрологістичною системою; г) 

мегалогістичною системою. 

 

59. Транспортна система міста є : а) 

мікрологістичною системою; б) 

мезологістичною системою; в) 

макрологістичною системою; г) 

мегалогістичною системою. 

 

60. Транспортна система ЄС є : а) 

мікрологістичною системою; б) 

мезологістичною системою; в) 

макрологістичною системою; г) 

мегалогістичною системою. 

 

61. Підсистема логістики транспортування є резульD  
татом:  

а) фазового поділу логістичної системи; б) 

функціонального поділу логістичної системи;  
в) інституціонального поділу логістичної системи. 

 

62. Підсистема логістики постачання є результатом: а) 

фазового поділу логістичної системи; б) 

функціонального поділу логістичної системи;  
в) інституціонального поділу логістичної системи. 



51 

63. Підсистема логістики виробництва є результатом: а) 

фазового поділу логістичної системи; б) функціонального 

поділу логістичної системи; 

в) інституціонального поділу логістичної системи. 

 

64. Підсистема логістики складування є результатом: а) 

фазового поділу логістичної системи; б) функціонального 

поділу логістичної системи;  
в) інституціонального поділу логістичної системи. 

 

65. Підсистема логістики збуту є результатом:  
а) фазового поділу логістичної системи; б) 

функціонального поділу логістичної системи;  
в) інституціонального поділу логістичної системи. 

 

66. Підсистема зворотньої логістики є результатом: а) 

фазового поділу логістичної системи; б) 

функціонального поділу логістичної системи;  
в) інституціонального поділу логістичної системи. 

 

67. При управлінні міжнародними логістичними сисD 

темами необхідно: 

а) працювати “в трьох вимірах” ; б) 

зважати на курси обміну валют; 

в) зважати на відмінності в темпах інфляцій; г) 

вірні відповіді а), б) та в). 
 

 

68. Для успішного функціонування мегалогістичних 

систем інфраструктура економіки групи країн повинна 

відповідати наступним вимогам:  
а) єдиний ринок без митних бар’єрів; б) 

узгодженість транспортного законодавства; в) 

розвинуте правове середовище; г) всі відповіді 

вірні. 
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69. Глобальним логістичним системам притаманні такі 

риси: 

а) зазвичай джерелом постачання матеріалів і об’єктом їх 

постачання є більше, ніж одна країна; 

б) їх виробничі та складальні потужності часто розкиD 

дані по цілому світу; 

в) вони реалізують свою продукцію на весь світ; г) 

вірні відповіді а) б) та в). 

 

70. Причини використання світових джерел постаD  
чання:  

а) не завжди є доступ до товарів чи технологій у своїй 

державі; 

б) нижчі транспортноDекспедиційні витрати;  
в) підприємство потрапляє під вплив різних правил і 

культур, що сприяє розвитку і вдосконаленню; 

г) вірні відповіді а) та в). 

 

71. Причини здійснення закупівель в своїй державі: а) не 

завжди є доступ до товарів чи технологій у своїй  
місцевості;  

б) нижчі транспортноDекспедиційні витрати;  
в) підприємство потрапляє під вплив різних правил і 

культур, що сприяє розвитку і вдосконаленню;  
г) вірні відповіді а) та в). 

 

72. Стратегія “глобальне джерело постачання” баD зується 

на:  
а) ефективному використанні світових ресурсів у сфері 

персоналу, матеріалів, енергії та капіталу;  
б) співпраці між покупцем і постачальником, що пеD 

редбачає спільні інвестиції та взаємну залежність;  
в) купівлі попередньо змонтованих комплексних виD 

робів;  
г) всі відповіді вірні. 
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73. Стратегія “концентрація джерел постачання” баD 

зується на: 

а) ефективному використанні світових ресурсів у сфері 

персоналу, матеріалів, енергії та капіталу; 

б) співпраці між покупцем і постачальником, що пеD 

редбачає спільні інвестиції та взаємну залежність; 

в) купівлі попередньо змонтованих комплексних виD 

робів; 

г) всі відповіді вірні. 

 

74. Стратегія “модульне постачання” базується на: а) 

ефективному використанні світових ресурсів у сфері  
персоналу, матеріалів, енергії та капіталу;  

б) співпраці між покупцем і постачальником, що пеD 

редбачає спільні інвестиції та взаємну залежність;  
в) купівлі попередньо змонтованих комплексних виD 

робів;  
г) всі відповіді вірні. 

 

75. Які переваги прямої міжнародної дистрибуційної 

логістичної системи в порівнянні з іншими альтернатиD вами 

?  
а) нижчі витрати на складування; б) нижчі 

витрати на транспортування ; 

в) нижчі витрати на оформлення замовлення; г) 

всі відповіді вірні. 

 

76. Які переваги традиційної міжнародної дистрибуD 

ційної логістичної системи в порівнянні з іншими альD 

тернативами ?  
а) нижчі витрати на складування; б) нижчі 

витрати на транспортування ; 

в) нижчі витрати на оформлення замовлення; г) 

вірні відповіді б) і в). 
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77. Які фактори враховуються при розміщенні дистD 

рибуційного центру в тій чи іншій країні: 

а) розвинуті зв’язки певної країни з іншими країнаD ми; 

 

б) високий рівень сервісу; в) розвинута 

транспортна інфраструктура; г) всі відповіді 

вірні.  
78. Сучасним логістичним системам притаманно:  
а) скорочення числа ланок логістичного ланцюга; б) 

зменшення надійності логістичного ланцюга за раD  
хунок зменшення рівня запасу; в) зростання 

швидкості матеріальних потоків; г) всі відповіді 

вірні. 

 

79. Сучасним логістичним системам притаманно:  
а) зменшення числа взаємозв’язків в рамках органіD 

заційноDекономічних відносин;  
б) зменшення надійності логістичного ланцюга за раD 

хунок зменшення рівня запасу;  
в) збільшення інтенсивності та складності матеріальD них 

та інформаційних потоків;  
г) всі відповіді вірні. 

 

80. Що може бути критерієм ефективності логістичD ної 

системи? 

а) рівень обслуговування споживачів; б) 

співвідношення “витрати D сервіс”; 

в) загальні витрати, пов’язані із матеріальним потоD ком; 

 

г) всі відповіді вірні. 

 

81. Що може бути критерієм ефективності логістичD ної 

системи? 

а) витрати на переміщення матеріального потоку; б) 

дотримання стандарту обслуговування; 
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в) загальні витрати, пов’язані із матеріальним потоD ком; 

 

г) всі відповіді вірні. 

 

82. Яке твердження є вірним:  
а) збільшення транспортних витрат можна компенсуD 

вати зменшенням витрат запасу;  
б) збільшення кількості складів сприяє зменшенню витрат 

запасу;  
в) при автомобільних перевезеннях витрати запасу є вищі, 

ніж при залізничному перевезенні;  
г) вірні відповіді в) і б). 

 

83. Яке твердження є вірним:  
а) зменшення розмірів упаковки призводить до екоD номії 

транспортних витрат;  
б) при автомобільних перевезеннях витрати запасу є 

нижчі, ніж при авіаперевезеннях;  
в) підвищення рівня обслуговування споживачів сприяє 

зменшенню логістичних витрат;  
г) вірні відповіді а) і б). 

 

84. Яке твердження є вірним:  
а) зменшення розмірів упаковки призводить до екоD номії 

витрат запасу;  
б) чим більша кількість партій закупівель, тим менші 

витрати запасу, але більші витрати замовлення;  
в) збільшення кількості складів сприяє збільшенню 

транспортних витрат;  
г) вірні відповіді а) і б). 
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Відповіді на тести 3Dго рівня складності 
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Контрольні завдання  

Завдання 1 Кількість 
 балів 

1. Ситуація  

Фірма “Jaffa” виробляє та реалізує соки одD  

нойменної назви. За допомогою теорії логісD  

тики ідентифікуйте системи трансформації  

товарів та логістичні процеси. Визначте  

зміну тих чи інших параметрів в ідентифіD  

кованих логістичних процесах. Здійсніть  

аналіз трансформації товару в логістичний  

продукт. Отриману інформацію викорисD  

тайте для окреслення логістичних проблем  

у сферах: 50 

D фізичного переміщення (транспортуванD  

ня) соків;  

D інформаційного забезпечення логістичних  

процесів;  

D утримання оптимальних запасів соків;  

D синхронізація інфраструктури логістичних  

процесів;  

D оптимізації логістичних витрат.  

 

2. Тести  
1. Що із названого відноситься до основних 

комплексів логістики: 

а) процеси фізичного переміщення проD дуктів; 

б) персонал; 

 

в) маркетинг. 5 

2. Які із названих є складовими логістичних  

витрат:  
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а) витрати на науковоDдослідну роботу;  
б) витрати на маркетинг;  

в) витрати на реалізації замовлень. 

10 3. Які залежності можна віднести до trade off? 

а) між витратами на закупівлі і витратами на  

утримання запасів;  

б) між витратами на закупівлі і витратами на  

транспортування;  

в) між витратами на закупівлі і амортизаD  

ційними витратами.  

Відповідь аргументуйте. 15 
  

3. Задача  
Розрахувати витрати утримання запасів на  

складі залежно від рівня величини замовD  

лення, використовуючи наступні дані.  

 Таблиця 1  
   20 
    

    

    

    

    

    

    
 
Можливі цикли виконання замовлення – 15, 30, 

60, 120, 360 днів. Визначити економічну веD 

личину замовлення (EOQ) графічним та анаD 

літичним методом, якщо витрати формуванD ня 

одного замовлення складають 4000 грн. 



 

Завдання 2 
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Кількість 

 балів  
1. Ситуація  

Підприємство “Металік” виготовляє метаD 

ловироби для будівельних організацій. У 

зв’язку із зміною умов поставки основних 

матеріалів із м. Дніпропетровська підприєD 

мство змушене здійснювати постачання втричі 

більшими партіями. При цьому ніяD ких змін 

не відбулося в системі збуту готоD вої 

продукції. На основі формування цілей 

підсистеми підприємства необхідно здійснити 

ідентифікацію цільових конфліктів та 

відповідних їм конфліктів витD рат. 

Результатом цього має бути економічD  

на інтерпретація залежності trade off між: 
50

 D витратами на 

закупівлі і витратами на транспортування;  
D витратами на транспортування і витратаD ми 

на складування;  
D витратами на замовлення і витратами на 

запаси;  
D витратами на утримання запасів і витратаD 

ми на вичерпання запасів;  
D витратами виробництва і витратами заD пасів 

незавершеного виробництва;  
D витратами на запаси у збуті і витратами виD 

робництва. 

 

2. Тести  
1. Що із названого належить до основних 

комплексів логістики: 

а) витрати логістичних процесів; б) 

персонал;  
в) маркетинг. 5 
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2. Які із названих є складовими логістичних  
витрат:  

а) витрати на науковоDдослідну роботу;  

б) витрати на маркетинг;  

в) складські витрати. 10 

3. За допомогою чого можна визначити опD  

тимальний рівень спеціалізації:  

а) факторного аналізу;  

б) статистичного аналізу;  

в) АВС/XYZDаналізу. 15 

Відповідь аргументуйте.  

 

3. Задача  
Побудувати залежності витрат на утриманD ня 

складу у випадку використання власного чи 

орендованого складу за таких вихідних даних: 

 

Таблиця 2 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навести графічну інтерпретацію.  
Який склад вигідніше утримувати при сеD 

редньому запасі 40 од. ? 



 

Завдання 3 Кількість 

61 балів 
  

1. Ситуація  

Економічно обгрунтована підприємницька 

ініціатива щодо створення підприємства з 

виробництва інсталяційних виробів для коD 

мунальних служб міста Львова та індивіD 

дуальних споживачів вимагає вирішення ряду 

логістичних проблем стратегічного, тактичD 

ного та оперативного значення. Викладіть 

інтерпретацію таких проблем стосовно фаз 

постачання, виробництва та збуту. На приD 

кладі оптимальної величини замовлення 

визначте процедуру прийняття рішення, опD 

тимального для підприємства в цілому, тобD 

то інтегрованого логістичного рішення 

щодо величини партій закупівлі, виробниD 

чої партії та партії відправлення в збуті. Які 

при цьому мають місце конфлікти витрат та 

яким чином досягається компроміс (узгодD 

ження)? 50 

 

2. Тести  
1. Що із названого відноситься до основних 

комплексів логістики: 

а) запаси продуктів; 

б) персонал; 

в) маркетинг. 5 

2. Які із названих є складовими логістичних  

витрат:  

а) витрати на науковоDдослідну роботу;  

б) витрати на маркетинг; 

10 в) транспортні витрати. 

3. Чи залежить вибір технології від:  

а) річного попиту на продукцію;  
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б) галузі виробництва; в) кліматичних умов. 15 Відповідь 

аргументуйте. 
 

 

3. Задача  
На основі вихідних даних здійснити 

кількісноDвартісний та кількісноDймовірнісD 

ний аналіз споживання матеріалів із складу. 

Результати розрахунку представити графічD но 

та в матричній формі. Навести економіD чну 

інтерпретацію отриманих результатів.  
Вихідні дані подані в табл.3. 

Таблиця 3 20 

Вихідні дані для структурного аналізу  



 

Завдання 4 Кількість 

63 балів  
1. Ситуація  

Регіональний виробник мінеральної води за 

умов відсутності власної дистрибуційної меD 

режі через відділ логістики здійснює трансD 

портування і доставку своєї продукції магаD 

зинам роздрібної торгівлі згідно з їх замовD 

ленням, використовуючи різноманітних 

перевізників. При цьому виникають проблеD 

ми із погодженням цін на перевезення, умоD 

вами перевезення, формуванням інформації 

щодо реалізації поставок, рекламації тощо. З 

метою усунення названих проблем розгD 

лядаються як альтернативні, так і стратегічні  
рішення: 50 D створити власний відділ доставки; 

 

D укласти контракт з однією чи декількома 

логістичними фірмами для здійснення 

транспортування та дистрибуції продукції; D 

укласти угоду з посередником, який буде 

здійснювати дистрибуцію мінеральної води. 

Здійсніть оцінку варіантів побудови систеD ми 

дистрибуції мінеральної води на основі 

ідентифікації співзалежності складових витD 

рат. Розгляньте варіанти розширення дистD 

рибуції за межі регіону із використанням 

переваг логістичного 

 

2. Тести  
1. Що із названого належить до основних 

комплексів логістики: 

а) інформаційні процеси; б) 

персонал; 

в) маркетинг. 5 



 

2. Які із названих є складовими логістичних  
витрат:  

а) витрати на науковоDдослідну роботу;  

б) витрати на маркетинг; 

10 в) витрати на утримання запасів. 

3. Які залежності можна віднести до trade off?  

а) між витратами на закупівлю і витратами  

на утримання запасів;  

б) між транспортними витратами і складсьD  

кими витратами;  

в) між витратами на закупівлю і амортизаD  

ційними витратами. 

15 
Відповідь аргументуйте.  

3. Задача.  
Грунтуючись на існуючій мотивації нагроD  

мадження запасів за рахунок досягнення  

економії транспортних витрат при поставці  

товару, необхідно розрахувати оптимальну  

величину замовлення. Оплата транспортних  

послуг здійснюється пропорційно кількості  

поставок. Тому у випадку збільшення партії  

поставки зменшується їх кількість протягом  

року, а це означає зменшення транспортних  

витрат. Водночас при цьому зростуть витраD  

ти на утримання запасів. Вважатимемо, що  

інші чинники не еластичні по відношенню  

до величини партії поставки. Вихідні дані  

подані в табл. 2.  

Таблиця 4  

 20 

Розрахувати оптимальний середній рівень заD  
пасів та рівень логістичних витрат. Як змінитьD   
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ся оптимальна величина замовлення, якщо в 

розрахунку врахувати фіксовану суму витрат 

одного замовлення величиною 800 грн. 
 
 

 

Завдання 5 Кількість 
 балів 

1. Ситуація  

ТорговоDпромислова компанія здійснює виD  

робництво та реалізацію сучасних покрівельD  

них матеріалів. Існуюча локалізація об’єктів  

(виробництво у Львівській області, дистриD  

буційний склад у Київській області) в умоD  

вах формування нових центрів споживання  

продукції (південь і схід України) вимагає  

прийняття стратегічних рішень з формуванD 

50 ня перспективної дистрибуційної мережі. 

Розглядаються такі варіанти:  

D розширення існуючого виробництва та  

створення нових центрів дистрибуції;  

D створення нового виробництва в місцях  

концентрації попиту;  

D створення нового виробництва і нових  

центрів дистрибуції.  

З метою оцінки варіантів рішень необхідно  

здійснити ідентифікацію залежностей trade  

off між складовими витрат, подати механізм  

їх узгодження, дослідити ефективність  

прийняття рішень на основі мінімізації  

транспортних витрат.  

 

2. Тести  
1. Що з названого відноситься до основних 

комплексів логістичних процесів?  
а) запаси матеріалів; 



 

в) запаси продуктів; 

5 с) запаси сировини. 

2. Які із названих є складовими логістичних  

витрат:  

а) витрати на науковоDдослідну роботу;  

б) витрати на маркетинг; 

10 в) витрати закупівлі у постачанні. 

3. Вибір оптимальної технології залежить від:  

а) конкурентів;  

б) постачальників;  

в) попиту на продукцію. 15 

Відповідь аргументуйте.  

 

3. Задача  
Здійснити оптимальний вибір технології обD 

робки деталей стосовно певної величини 

річного замовлення. Розглядаються два можD 

ливі варіанти виконання річного замовлення: а) 

однією партією N=30000 шт;  
б) 3 партії по 10000 шт.  
Навести графічну інтерпретацію. Вихідні дані 

наведені в табл.5. 

Таблиця 5 20 

Здійснити аналіз отриманих результатів.   
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Завдання 6 Кількість 

 балів  
1. Ситуація  

Торгова компанія, лідер з продажу хутрових 

виробів у Львівській області, має на меті опD 

тимізувати систему запасів своїх виробів. Для 

цього необхідно визначити територіальD ний 

діапазон впливу м. Львова на основних трасах: 

в напрямку м. Стрий, м. Броди,  
м.Червоноград, м. Луцьк, м. Тернопіль. 50 Використовуючи 

гравітаційне правило  
Рейлі, необхідно розрахувати зони “байдуD 

жості” на зазначених напрямках, розрахуваD ти 

коефіцієнт рівня закупівлі роздрібних тоD варів 

у Львові у порівнянні із названими містами. 
 

 

2. Тести  

1. Що із названого є цілями логістики:  

а) підвищення продуктивності праці;  

б) оптимізація рівня запасів;  

в) зменшення витрат виробництва. 5 

2. Які із названих є складовими логістичних  

витрат:  

а) витрати на науковоDдослідну роботу;  

б) витрати на маркетинг; 

10 в) витрати на обслуговування клієнта. 

3. Які залежності можна віднести до trade off?  

а) між витратами на закупівлю і витратами  

на утримання запасів;  

б) між витратами на утримання запасів і витD  

ратами на вичерпання запасів;  

в) між витратами на закупівлю і амортизаційD 

15 ними витратами. 

Відповідь аргументуйте.  
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3. Задача  
Грунтуючись на існуючій мотивації нагроD 

мадження запасів за рахунок досягнення 

економії при закупівлі, необхідно розрахоD 

вувати оптимальну величину партії закупівлі 

товару. Зростання попиту на товар передбаD 

чає надання цінових знижок стосовно певD них 

діапазонів партії закупівлі. Тому у виD падку 

закупівлі товару більшими партіями є 

можливість здійснити закупівлю товару за 

нижчими цінами, однак при цьому зросте 

середній запас товару, а відповідно і витраD ти 

на його утримання. Вважатимемо, що інші 

складові логістичних витрат протягом року 

постійні.  
Вихідні дані для розрахунку оптимальної партії 

закупівлі подані в табл. 6. 

Таблиця 6 20 
 
 
 
 
 
 
 

 

Розрахувати синергічний ефект (зниження 

логістичних витрат) при закупівлі більшиD ми 

упаковками, якщо закупівля здійснюваD лася 

партіями 60 шт. (упаковками по 10 шт.). 



 

Завдання 7 
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Кількість 

 балів  
1. Ситуація  

Спільне підприємство “Галка Лтд” є націоD 

нальним виробником кавових продуктів. 

Відчуваючи посилення конкуренції зі стоD 

рони іноземних компаній, підприємству доD 

цільно в якості корпоративної прийняти 

стратегію досягнення логістичної досконаD 

лості. Які зміни для цього підприємству неD  
обхідно реалізувати: 50 D у відносинах з постачальниками та 

 

клієнтами;  
D у сфері планування;  
D у сфері інтеграції функцій та інформації; D 

у сфері технології;  
D у сфері якості та персоналу. 

 

2. Тести  

1. Що із названого є цілями логістики:  

а) підвищення продуктивності праці;  

б) мінімізація часу переміщення; 

5 в) зменшення витрат виробництва. 

2. Який показник є важливим в управлінні  

запасами:  

а) оптимальна партія закупівлі;  

б) транспортний тариф; 

10 в) ціна товару. 

3. Вибір оптимальної технології залежить  

від:  

а) параметрів цінової політики;  

б) параметрів політики збуту; 

15 в) параметрів політики інновацій. 

Відповідь аргументуйте.  



 

3. Задача  
Здійснити вибір одного із чотирьох можлиD 

вих постачальників складової частини вироD 

бу, використовуючи систему поданих нижD че 

критеріїв:  
К1 D ціна складової частини виробу; К2 

D віддаль до кінцевого виробника; К3 D 

транспортна гнучкість поставки; К4 D 

якість складової частини виробу;  
К5 D можливість постачання “точно, своєD 

часно”;  
К6 D гнучкість стосовно вимог до постаD 

чальника;  
К7 D можливість подальшого розвитку склаD 

дової частини виробу;  
К8 D можливість подальшої переробки (утиD 

лізації) та важливість кожного з них в інтегD 

рованій оцінці.  
Таблиця 7 

 

Критерій Важливість, % 
  

К1 14 

К2 2 

К3 9 

К4 26 

К5 20 

К6 11 

К7 12 

К8 6 

 

Експертні оцінки кожного з постачальників за 

визначеними критеріями подані в табл. 8: 
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        Таблиця 8 
7           

 ПостаD    Експертні оцінки    

 чальник К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8  

 А 5 6.3 4.2 7 6.7 4.3 8.1 5.3  

 B 7 8.2 5 8.2 7.5 5.7 7.6 6  

 C 6 9 4.7 9.3 6 6.8 7 6.2  

 D 5 8.5 6.4 5 6.3 4 8.5 4  

 

Результати обчислень подати у вигляді табл.9. 

 

Таблиця 9 
 
 
 
 
 
 
 

 

Розрахувати інтегральний критерій та вибD 

рати постачальника. Здійснити аналіз отриD 

маних результатів. 
 
 

 

Завдання 8 
 

Кількість  

  балів 

1. Ситуація   

ВАТ “ЛАЗ” належить до типу підприємств   

з переважною сферою постачання, зважаюD   

чи на його багатономенклатурність. На   

будьDякому етапі розвитку товариства акD   

туальними є питання:   

D зробити чи купити певну складову частиD   

ну кінцевого виробу (автобуса);   

D скільки, де і коли купити кожну із складоD   

вих покупних частин виробу;   
   



D скільки, де і коли купити сировини і матеD 

ріалів для здійснення власного виробництD ва 

складових частин виробу (автобуса) та для 

виробництва замінних частин.  
З цією метою викладіть процедуру АВСDанаD 

лізу асортименту матеріалів, складових часD 

тин, вузлів.  
Для однієї з базових складових частин автоD 

буса (група А) (двигун, задній міт, коробка 

передач, рульовий механізм, карданний вал 

тощо) обгрунтуйте:  
D вибір стратегії постачання;  
D процес замовлення (у кого, коли, скільки, як); 

 

D процес закупівлі і доставлення (звідки, вид 

транспорту, транспортної технології, маршрут); 

 

D утримання запасів на складі (рівень запасів, 

розміщення кладів, управління запасами). 

Акцентуйте увагу на таких рішеннях: розраD 

хунок матеріальних потреб; організація логісD 

тики (хто формує замовлення); вибір постаD 

чальника; вибір посередника (перевізника 

тощо); вибір складської (вантажної) одиниці; 

вибір складу (власного чи контрактного); вибір 

системи управління запасами з визнаD ченням 

величини замовлення, циклу замовD лення, 

процедури поповнення запасу. 

 

2. Тести  
1. Що із названого є цілями логістики: а) 

підвищення продуктивності праці;  
б) гарантія високого рівня обслуговування;  
в) зменшення витрат виробництва. 
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2. Які параметри запасів регулюються в сиD 
 

 

7стемі рівня запасів:   

а) мінімальний і максимальний запас;  

б) мінімальний запас і партія закупівлі;  

в) мінімальний запас і цикл замовлення. 10 

3. Які залежності можна віднести до trade off?  

а) між витратами на закупівлю і витратами  

на утримання запасів;  

б) між витратами на замовленя і витратами  

на утримання запасів;  

в) між витратами на закупівлю і амортизаційD 

15 ними витратами.  

Відповідь аргументуйте.  
   

3. Задача   
Побудувати криву витрат на замовлення заD  

лежно від кількості замовлень у рік, якщо  

річні постійні витрати на замовлення стаD 

20 новлять 3000 грн, а змінні витрати в розраD 

хунку на одне замовлення – 500 грн. МожD  

ливі цикли замовлень – 30, 60, 90, 120, 180,  

360 днів.   

Для вказаних циклів розрахуйте річні витD  

рати замовлень.   
   

 
 

 

Завдання 9 

 

Кількість  
 

балів   
   

1. Ситуація   
Підприємство “Яворівпластмас” виробляє   

вироби та складові частини для пакування   

споживчих товарів. В умовах істотного зросD   

тання  попиту  на  кінцеву  продукцію   

підприємства актуальними стали стратегічні   
   



  

   
і тактичні логістичні рішення, пов’язані із 

вибором технології, визначенням виробниD чої 

партії, використанням технологічного часу та 

добового часу робітників для такого 

типу виробництва. 50 В якості альтернативи до існуючого 

доцільD  
но розглянути варіант автоматизованої лінії для 

виробництва виробів з пластмаси. Невеликий 

асортимент кінцевих виробів вимагає 

розрахунку оптимальної виробD ничої партії 

для кожної з позицій асортиD менту. 

 

Оптимізація використання технологічного часу 

обладнання та робочого часу працівD ників 

актуалізує поділ виробничої партії на 

відповідні частини.  
Викладіть інтерпретацію прийняття зазнаD 

чених логістичних рішень. 

 

2. Тести  

1. Що із названого є цілями логістики:  

а) підвищення продуктивності праці;  

б) мінімізація загальних витрат; 

5 в) зменшення витрат виробництва. 

2. Які два параметри регулюються в системі  

рівня запасів:  

а) максимальний і мінімальний запас;  

б) мінімальний запас і цикл поставки;  

в) мінімальний запас і величина партії поD 

10 ставки. 

3. Які залежності можна віднести до trade off?  

а) між витратами на закупівлю і витратами  

на утримання запасів;  

б) між витратами на запаси і рівнем обслуD  

говування клієнтів;  
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в) між витратами на закупівлю і амортизаційD  
ними витратами.  15 

Відповідь аргументуйте.  

3. Задача   
Обгрунтувати доцільність оренди чи ствоD  

рення власного складу, враховуючи дані  

табл. 10.  

20  Таблиця 10 

Навести графічну інтерпретацію. ЗдійсниD  
ти аналіз отриманих результатів.  
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Завдання 10 
 

Кількість  

  балів 

1. Ситуація   

ВАТ “Бібліос” все частіше стикається з неD   

задоволенням окремих клієнтів щодо часу   

виконання їх замовлень, а це є підставою   

стати клієнтом інших виробників аналогічD   

ної продукції. З метою запобігання чи нехD   

тування такою проблемою керівництво розD  

50 глядає наступні альтернативні рішення:  

D здійснювати консолідацію невеликих   

партій замовлень та формувати відповідні   

виробничі партії;   

D надавати пріоритет великій кількості заD   

мовленням;   

D формувати більші запаси готової продукції;   

D скоротити час опрацювання замовлень за   

рахунок автоматизації, інформатизації   

тощо;   

D покращати оперативне планування;   

D збільшити виробничу потужність.   

Реалізація кожного з названих альтернативD   

них рішень викличе зміни на рівні логістичD   

них витрат, рівні запасів матеріалів, півфабD   

рикатів та готової продукції, часі виконанD   

ня замовлення тощо.   

Обгрунтуйте “плюси” і “мінуси” перерахоD   

ваних рішень, здійсніть ідентифікацію   

конфліктів витрат, викладіть інтерпретацію   

критерію вибору оптимального рішення.   
   

2. Тести   

1. Метою логістики може бути:   

а) підвищення якості продукції;   

б) оптимізація рівня запасів;   
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в) підвищення продуктивності праці.  
2. Які параметри запасів регулюються в сиD 

стемі циклу замовлення: 

а) мінімальний і максимальний запас; б) 

максимальний запас і партія закупівлі; 

в) максимальний запас і цикл замовлення.  
3. Визначення оптимальної партії виробD 

ництва залежить від: 

а) пускових і заключних витрат; б) 

цехових витрат; в) управлінських 

витрат.  
Відповідь аргументуйте. 

 

3. Задача.  
Для визначення місця розташування новоD го 

розподільчого центру менеджером з логісD 

тики здійснена перспективна оцінка обсягів 

споживання в локалізованих центрах певноD го 

регіону та ідентифіковані їх координати (табл. 

11).  
   Таблиця 11 
     

Споживачі Обсяг Умовні координати  
 споживання, Х Y  
    

 од.    

А 150+10⋅р 1,5 5  

В 530 9 5,3  

С 420Dр 3 4  

D 350 6,5 6  

F 545+10⋅р 4 2,5  

 

Визначити умовні координати розподільчоD го 

центру методом розрахунку центра тяжіD ння 

та подати графічну інтерпретацію. 

 

5 
 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 

 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
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Завдання 11 
 

Кількість  

  балів 

1. Ситуація   

Розширення мережі супермаркетів комD   

паній “Інтермаркет” актуалізує проблему   

запасів, створюючи резерви їх істотного   

зниження. Особливої уваги заслуговує асорD   

тимент м’ясних виробів власного виробництD  

50 ва, що і потребує відповіді на такі питання:  

D чи мають бути запаси готової продукції і   

якого рівня;   

D чи весь асортимент м’ясних виробів має   

бути в запасі;   

D чи доцільно управляти запасами м’ясних   

виробів власного виробництва і яку модель   

для цього використати;   

D які критерії оптимізації запасів необхідно   

використати.   

Для формування інформаційної бази обD   

грунтування перерахованих об’єктів логісD   

тичних рішень доцільно використати інтегD   

рований АВС/XYZ–аналіз продажу м’ясних   

виробів всього наявного асортименту.   

Викладіть алгоритм та можливі варіанти   

прийняття рішень.   
   

2. Тести   
1. Метою логістики може бути:   

а) зменшення відходів виробництв;   

б) підвищення рівня обслуговування;  

5 в) мінімізація часу доставки.  

2. Які два параметри регулюються в системі   

циклу замовлення:   

а) максимальний запас і величина партії поD   

ставки;   
   

 



б) цикл поставки і максимальний запас; в) 

цикл поставки і мінімальний запас.  
3. Визначення оптимальної партії виробD 

ництва залежить від:  
а) витрат капіталу заморожених в запасах; б) 

цехових витрат; в) управлінських витрат. 

 

Відповідь аргументуйте. 

 

3. Задача  
Визначити пропорцію закупівель, які викоD 

нують в містах А і В мешканці розташоваD 

ного між ними міста С та сферу байдужості між 

двома населеними пунктами, викорисD 

товуючи дані табл. 12.  
  Таблиця 12 
    

Населені Населення, Відстань до  

пункти тис. чол. пункту С, км  

А 425 67  

В 105 79  

79 

 

10 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 



   

Завдання 12 
 

Кількість  

  балів 
   

1. Ситуація   

МагазинDгуртовня “Радехівбуд” здійснює   

роздрібну та дрібнороздрібну торгівлю будіD   

вельними товарами, серед яких , найбільшим   

попитом користується цемент. Відсутність   

цієї позиції в асортименті продажу викликає   

великі втрати від непродажу, тому магазин   

має утримувати достатню кількість запасу цеD   

менту, щоб виключати ймовірність появи виD   

черпання запасів. З іншої сторони, важливим   

є не тільки наявність чи вичерпання запасів,   

але і середній рівень запасів. Іншими словаD   

ми, магазин може здійснювати закупівлю веD   

ликими партіями, тривалішими циклами, але   

при цьому отримувати певну користь із екоD   

номії при закупівлі, при транспортуванні, з   

причини спекуляції, сезонності, однак і певні   

втрати з причини зростання витрат капіталу,   

складських витрат, витрат ризику тощо.   

Ймовірно, що такий варіант закупівлі доD   

цільно здійснювати у безпосереднього виD   

робника.  50 

Інший варіант, варіант закупівлі меншими   

партіями (ймовірно, у посередника), проте за   

таких оставин вищезазначена користь часто   

“перетворювалась” на витрати для магазину.   

Для прийняття оптимального рішення щодо   

розміру та частоти партії закупівлі цементу і   

щодо вибору постачальника викладіть   

інтерпретацію ідентифікованих конфліктів   

витрат (trade off) та окресліть алгоритм і криD   

терій прийняття оптимального логістичноD   

го рішення.   
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 2. Тести  

1. Метою логістики може бути:  

а) забезпечення акцептованого рівня логісD  

тичних коштів;  

б) мінімізація коштів виробництва;  

в) мінімізація браку. 5 

2. Які два параметри регулюються в системі  

циклу замовлення:  

а) максимальний запас і цикл поставки;  

б) мінімальний запас і цикл поставки;  

в) мінімальний запас і величина партії поD  

ставки. 10 

3. Оптимальна партія виробництва залеD  

жить від:  

а) ціни матеріалів;  

б) кваліфікації персоналу;  

в) річного попиту на продукцію. 15 

Відповідь аргументуйте.  
   

 3. Задача  
Порівняйте два варіанти здійснення перевеD  

зень товарів за таких вихідних даних: 

20       Таблиця 13 
          

          

          
          

 

Розрахуйте можливий синергічний ефект у 

випадку вибору І чи ІІ варіанту транспорD 

тування. 



Завдання 13 Кількість 

 балів 

1. Ситуація  

Мережа автозаправних станцій пальним  

“ТНК” з метою підвищення рівня обслугоD  

вування споживачів, насамперед щодо усуD  

нення будьDякої ймовірності вичерпання  

запасу хоч би однієї позицій асортименту  

пального, здійснює обгрунтування моделі  

управління запасами. Викладіть позитивні  

і негативні сторони впровадження моделі  

рівня запасу чи моделі циклу замовлення.  

Як на це рішення вплине наявність власD  

ного відділу доставки, власного виробництD  

ва пального, інтегрованої інформаційної  

системи. 50 

Чи впливатимуть на рішення фінансові обD  

меження, очікувана інфляція, наявність реD  

гіональних дистрибуційних складів?  

Алгоритм прийняття рішення доцільно  

супроводжувати інтерпретацією конфліктів  

витрат.  

 

2. Тести  
1. Метою логістики може бути: а) 

оптимізація рівня запасів;  
б) оптимізація рівня обслуговування клієнта; 

 

в) мінімізація логістичних коштів. 5 

2. АВСDаналіз встановлює залежність між:  

а) кількістю і якістю;  

б) кількістю і вартістю; 

10 в) якістю і вартістю. 

3. Оптимальна партія виробництва залежить  

від:  

а) кредитної ставки відсотка;  
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б) ставки оподаткування прибутку; в) 

норми амортизації.  
Відповідь аргументуйте. 

 

3. Задача  
За даними таблиці в моделі рівня запасу визD 

начити:  
Таблиця 14 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) оптимальну величину замовлення та веD 

личину страхового запасу; 

2) витрати на замовлення та на утримання 

запасів для кожного товару без фінансових 

обмежень;  
3) оптимальну величину замовлення при 

фінансовому обмеженні вартості запасів 1800 

грн;  
4) витрати на замовлення та на утримання 

запасів для кожного товару при фінансовоD му 

обмеженні вартості запасів 1800 грн. 

 
 

15 
 
 
 
 
 

 

20 



   

Завдання 14 
 

Кількість  

  балів 

1. Ситуація   

Обгрунтована підприємницька ініціатива   

розглядає варіант створення центру гуртоD   

вої та роздрібної торгівлі меблями фірми   

“ІКЕА”. Продаж такої продукції вимагає   

відповідних засобів перевезення від магазиD   

ну до житла клієнта. Тому керівництвом розD   

глядаються такі альтернативи:  50 

D купити транспортні засоби;   

D заключити угоду з транспортним підприємD   

ством;   

D здійснювати каталожну торгівлю чи торгіD   

влю за зразками, здійснюючи відправлення   

товару клієнту із наявних дистрибуційних   

складів;   

D клієнт самостійно організовує перевезенD   

ня або додатково оплачує транспортування;   

D відмовитись від роздрібної торгівлі.   

БудьDяке з цих альтернативних рішень вплиD   

ватиме на рівень капітальних витрат, витрат   

запасів, витрат втрати продажу, обслуговуD   

вання клієнта. Останнє в умовах несформоD   

ваного попиту є надзвичайно важливим.   

Для обґрунтування рішення викладіть інтерD   

претацію конфлікту цілей, ідентифікуйте заD   

лежності trade off, обгрунтуйте критерії та   

алгоритм прийняття логістичного рішення   
   

2. Тести   
1. Метою логістики може бути:   

а) зниження матеріаломісткості продукції;   

б) зниження енергоємності продукції;   

в) зниження собівартості продукції.  5 
   

 2. А

В



С D аналіз – це залежність між: а) 

кількісною і якісною структурою; б) 

кількісною і вартісною структурою; в) 

вартісною і якісною структурою.  
3. Оптимальна партія виробництва залежить 

від: 

а) рівня заробітної плати; б) 

рівня якості продукції; 

в) рівня пускоDналагоджувальних витрат. 

Відповідь аргументуйте. 

 

3. Задача  
Розрахувати скоректовану величину замовD 

лення в умовах інфляційних очікувань для 

варіантів активної та пасивної поведінки поD 

стачальника (продавця).  
Вихідні дані наведені в табл.15.  

Таблиця 15 
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1600 250  12 30 15 10 

 

Розрахувати зміну логістичних витрат та дати 

оцінку ефективності коректування партії 

закупівлі. 
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Завдання 15 Кількість 

 балів 

1. Ситуація  

Фірма “LEONI” (м. Стрий Львівської обD 

ласті) розглядає альтернативні рішення 

щодо вибору перевізника матеріалів та гоD 

тової продукції. Існуюча конкуренція на 

ринку транспортних послуг сприяє появі 

вигідних цінових пропозицій, еластичних 

стосовно ваги, часу доставки тощо. Як 

найбільш конкурентні розглядаються два 

варіанти: 50 

а) чинний (актуальний) перевізник, який 

істотно дорожчий у порівнянні з іншим, одD 

нак гарантує істотно менший час поставки; 

б) потенційний (місцевий) перевізник, який 

пропонує привабливі ціни на перевезення, 

однак час перевезення істотно більший. 

Приймаючи до уваги наявність конфлікту 

витрат щодо складування, транспортування, 

ризику, запасів в дорозі тощо, необхідно 

інтерпретувати  умови  усунення цих 

конфліктів та обгрунтувати критерії і алгоD 

ритм прийняття оптимального логістичноD 

го рішення.  

 

2. Тести  
1. Логістика – це мислення, зорієнтоване на: а) 

продуктивність праці; б) екологію; 

 

в) повні витрати. 5 

2. XYZDаналіз грунтується на оцінці:  

а) точності прогнозу;  

б) величини попиту;  

в) величини собівартості. 10 
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3. Які два параметри не можуть одночасно  
регулюватися при управлінні запасами:  

а) цикл поставки і максимальний запас;  

б) цикл поставки і мінімальний запас;  

в) цикл поставки і величина партії поставки. 15 

Відповідь аргументуйте.  
   

 3. Задача  
Визначити оптимальну величину виробниD  

чої партії, кількість партій протягом планоD  

вого періоду та загальні витрати, викорисD  

товуючи вихідні дані, наведені в табл.16.  

Навести графічну інтерпретацію.  

 Таблиця 16 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Здійснити аналіз отриманих результатів. 



Завдання 16 Кількість 

 балів 

1. Ситуація  

Транспортна компанія, здійснюючи оцінку  

перспектив розвитку на ринку транспортD  

них послуг, розглядає доцільність прийнятD  

тя стратегії диверсифікації шляхом наданD  

ня пакету логістичних послуг, зокрема  

складських, консолідаційних та інформаційD  

них. З метою обгрунтування рішення щодо  

трансформації транспортної компанії в лоD  

гістичну організацію необхідно: 50 

D здійснити оцінку позиції компанії шляхом  

визначення діапазону послуг, що надаються  

на ринку, діапазону послуг, що надає компаD  

нія, діапазону обслуговування вантажів, проD  

сторового діапазону обслуговування;  

D обгрунтувати одну з можливих стратегій  

конкурування у сфері нових (логістичних)  

потреб клієнтів атакою на найсильніші стоD  

рони чи використанням слабких сторін конD  

курентів;  

D здійснити оцінку потреб в інвестиціях для  

створення інфраструктури надання нових  

послуг, покращання існуючих тощо;  

D здійснити ідентифікацію конфлікту витD  

рат, інтерпретацію їх погодження та оцінку  

синергічного ефекту “пакетизації” логістичD  

них послуг.  

 

2. Тести  
1. Що із названого відноситься до терміноD 

логії логістики:  
а) потужність; б) 

матеріальний потік; 

в) рентабельність. 5 



  

  

2. XYZ D аналіз – це розподіл матеріалів на 
 

 

групи за ознакою:   

а) ціни;   

б) здатності до складування; 

10 в) точності прогнозу споживання. 

3. Які два параметри не можуть одночасно  

регулюватися при управлінні запасами:  

а) максимальний запас і мінімальний запас;  

б) цикл поставки і величина партії поставD  

ки;   

в)величина партії поставки і мінімальний 

15 запас.  

Відповідь аргументуйте.  
   

3. Задача   

Розрахувати параметри управління запасаD  

ми в моделі EOQ за таких вихідних умов D  

EOQ = 200 од., а річний попит Рр = 2000 та 

20 подати графічну інтерпретацію. 
   



 90 
   

   

Завдання 17 
 

Кількість  

  балів 

1. Ситуація   

Підприємство гуртової торгівлі алкогольними   

напоями протягом 5Dти останніх років з моD   

менту створення розвивалося досить інтенD   

сивно: із регіонального гуртовика, “прив’язаD   

ного” лише до одного виробника підприємстD   

во розширило свою компетенцію на всю   

територію України, створивши постійні дисD   

трибуційні контакти з усіма національними   

виробниками та іноземними компаніями. ОдD   

нак цей шлях розвитку насамперед можна охаD   

рактеризувати як спонтанний (стихійний),   

мало усвідомлений. І це призвело до того, що   

практично відсутнє планування (принаймні   

стратегічне і тактичне), низька ефективність   

діяльності з причини відсутності інтегрованої   

політики запасів, недостатній рівень обслугоD   

вування клієнтів ( роздрібних магазинів). За   

цих умов підприємство розглядає доцільність   

прийняття таких рішень:  50 

D створення умов для прогнозування попиту   

(в координатах асортименту, місця та часу);   

D створення ефективної системи управлінD   

ня запасами;   

D оптимізація конфігурації дистрибуційної   

мережі;   

D оптимізація фізичного переміщення виD   

робів.   

Реалізація поданих рішень викликає істотD   

ний конфлікт цілей: мінімізації загального   

рівня запасів та підвищення рівня обслугоD   

вування мережі роздрібних магазинів,   

мінімізації транспортних витрат та мінімізації   

витрат на запаси, мінімізації витрат на закуD   
   



91 
 

півлю та мінімізації витрат на запаси тощо. 

Здійсніть ідентифікацію всіх істотних 

конфліктів витрат, їх динамічну інтеграцію з 

огляду на досягнення підприємством конD 

курентної досконалості, передусім високої 

еластичності в оплаті та поставках. 

 

2. Тести  

1. Дефініція логістики полягає в:  

а) управлінні матеріальними потоками;  

б) екологізації виробництва; 

5 в) маркетинговому управлінні. 

2. Які складові витрат впливають на велиD  

чину оптимальної партії замовлення:  

а) транспортні і складські витрати;  

б) витрати на замовлення і витрати на утриD  

мання запасів; 

10 в) витрати на закупівлю і складські витрати. 

3. На прийняття рішення “зробити чи купиD  

ти” впливають:  

а) продуктивність праці;  

б) рентабельність виробництва; 

15 в) обсяг виробництва. 

Відповідь аргументуйте.  
  

3. Задача.  
Розрахувати технологічний час виготовленD  

ня партії деталей для різних (послідовного,  

паралельного та комбінованого) варіантів  

здійснення операцій та навести графічну  

інтерпретацію для кожного варіанту, якщо  

величина партії 5 шт., технологічний проD  

цес включає 5 технологічних операцій триD  

валістю відповідно: t1=15 хв/шт, t2=5 хв/шт,  
t3=20 хв/шт, t4=5 хв/шт, t5=55 хв/шт. 20 

Здійснити аналіз отриманих результатів.  



  

  

Завдання 18 Кількість 

 балів 

1. Ситуація  

Фірма “Прогрес”, виробник взуття з метою  

дистрибуції своєї продукції створила регіоD  

нальні склади запасів в усіх регіонах країни.  

Стосовно одного з регіонів, Центрального,  

розглядається альтернативне рішення:  

ліквідація регіонального складу та здійсненD  

ня рейсовими літаками безпосередніх постаD  

вок взуття роздрібним магазинам.  

Керуючись концепцією структуризації витD  

рат за сферами переміщення матеріального  

потоку, необхідно здійснити порівняльну 

50 оцінку складових витрат, а саме: 

D транспортних витрат;  

D витрат запасів, в т.ч. витрат на утримання  

запасів на складі і в дорозі, витрат на замовD  

лення, витрат на вичерпання запасів;  

D витрат інформаційних процесів;  

Здійснивши вартісну оцінку будьDяких змін  

в сфері обслуговування роздрібних магаD  

зинів обгрунтування варіанту рішення можD  

на здійснити за допомогою критерію мінімуD  

му повних витрат.  

 

2. Тести  
1. Що із названого входить до 7 правил логісD 

тики: 

а) мінімальні витрати енергії; б) 

максимальна рентабельність; 

в) відповідний товар. 5 

2. Оптимальна партія замовлення визнаD  

чається:  

а) витратами на закупівлю;  
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б) витратами на утримання запасів;  
в) виробничими витратами. 10 

3. Які два параметри не можуть одночасно  

регулюватися при управлінні запасами:  

а) цикл поставки і мінімальний запас;  

б) величина партії поставки і максимальний  

запас;   

в) величина партії поставки і мінімальний  

запас.  15 

Відповідь аргументуйте.  

3. Задача   
Побудувати залежність витрат на утриманD  

ня запасів від їх середнього рівня при річноD  

му обороті 480 одиниць. Можливі цикли поD  

ставок – 30, 60, 90, 120, 180, 360 днів. Вихідні  

дані подані в табл. 17. 

20  Таблиця 17 

Якщо залежність витрат на замовлення має  
вигляд:   

 , якою має бути оптиD  

мальна величина замовлення (Wзам). Як  
зміниться оптимальна величина замовленD  

ня, якщо витрати на вичерпання запасу в  

розрахунку на один цикл складуть 2200 грн.  
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