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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

З розвитком ринкових відносин в Україні дедалі більшого значення 
набуває новий науково-практичний напрям — логістика. У цьому 
зв’язку постала потреба в спеціалістах з глибокими знаннями механізму 
відтворення і побудови логістичних систем, використання різних мето-
дів оптимізації закупівлі товарів, управління їх запасами, транспорту-
вання та використання сучасних інформаційно-комп’ютерних техноло-
гій при проектуванні інтегрованих логістичних ланцюгів. 

Мета вивчення дисципліни “Логістика” — здобути систематичні 
економічні знання і навчитись розуміти й розв’язувати проблеми впро-
вадження логістичного управління в Україні.  

Об’єктом вивчення курсу є матеріальні потоки і пов’язані з ними ін-
формаційні, фінансові та інші потоки з метою оптимізації логіс- 
тичних витрат. 

Оцінювання і контроль знань студентів здійснюються за допомогою 
тестових завдань. Завдання містять 12 варіантів по 10 питань. 

Зміст завдань охоплює всі теми навчальної програми і сприяє вдос-
коналенню підготовки конкурентоздатних фахівців згідно з вимогами 
сучасності. 

Студент одержує оцінку “відмінно”, правильно відповівши на 9–10 
питань, “добре” — на 7–8, “задовільно” — на 5–6. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  
з дисципліни  

“ЛОГІСТИКА” 

Варіант 1 

Поняття i сутнiсть логiстики 

1. Логiстика — це: 

1) усі відповіді правильні; 
2) новий напрям в органiзації товаропросування вантажів i теорiя 

планування рiзних потокiв у людино-машинних системах; 
3) ефективне просування готової продукції вiд виробника до спожи-

вача; 
4) процес планування витрат з транспортування і зберiгання вантажiв 

вiд виробника до споживача. 

2. Мета логiстики полягає: 

1) у наскрізному управлінні матерiальним потоком (сім правил 
логiстики); 

2) в управлінні матерiальним потоком; 
3) в управлінні iнформацiйним потоком; 
4) усі відповіді правильні. 

3. Об’єктом управлiння логiстики є: 

1) матерiальнi та пов’язанi з ними iнформацiйнi, фiнансовi й інші по-
токовi процеси; 

2) інформацiйнi та пов’язанi з ними матерiальнi, фiнансовi й інші по-
токовi процеси; 

3) фiнансовi та пов’язанi з ними інші матерiальнi потоки; 
4) усі відповіді правильні. 

4. Матерiальний потiк утворюється в результатi дiяльностi: 

1) транспортних, комерцiйних, посередницьких органiзацiй i оптової 
торгiвлi; 

2) транспортних органiзацiй; 
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3) оптової торгiвлi; 
4) оптової торгiвлi та комерцiйних органiзацiй. 

5. Дiяльнiсть у галузі логiстики передбачає управлiння: 

1) усі відповіді правильні; 
2) транспортом; 
3) складським господарством i запасами; 
4) кадрами органiзацiйних систем i комерцiйною дiяльнiстю. 

6. Матерiальнi потоки поділяються на одно- та двостороннi за 
ознакою: 

1) переходу права власностi на товар; 
2) змiни споживчих властивостей; 
3) природи потоку;   
4) вiдносин мiж учасниками логiстичної системи. 

7. Принципова новизна логiстичного пiдходу полягає: 

1) в органiчному взаємозв’язку, iнтеграцiї галузей, де дiє логiстика, в 
єдину матерiалопровiдну систему; 

2) в управлiнні матерiальними потоками; 
3) у пошуку нових можливостей пiдвищення ефективностi ма-

терiальних потокiв; 
4) в iнтеграцiї виробничих i транспортних процесiв. 

8. Макрологiстичнi системи подiляють: 

1) усі відповіді правильні; 
2) на гнучкi; 
3) на ешелоннi; 
4) з прямим зв’язком. 

9. Розрізняють такі етапи вдосконалення логiстики: 

1) 60-ті роки, 80-ті роки, теперiшнiй час; 
2) 70-ті роки, 80-ті роки, теперішнiй час; 
3) 60-ті роки, 70-ті роки, 80-ті роки, теперiшнiй час; 
4) усі відповіді правильні. 
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10. До матерiальних потокiв належать: 

1) вантажi, деталi та товарно-матерiальнi цiнностi; 
2) документацiя; 
3) грошовi кошти; 
4) усі відповіді правильні. 

Варіант 2 

Логiстична система 
1. Логістична система — це: 

1) адаптивна система зi зворотним зв’язком, яка виконує певні 
логiстичнi функції та операції; 

2) доставка в задане мiсце необхiдної кiлькості пiдготовлених до ви-
робничого чи особистого споживання продукту (послуги) при за-
даному рiвнi витрат; 

3) доставка вантажiв точно у призначений час при мінімальних ви-
тратах трудових і матерiальних ресурсiв; 

4) усі відповіді правильні. 

2. Логiстичнi системи подiляють: 
1) на макро-, мiкро- та металогiстичнi; 
2) макро- та металогiстичнi; 
3) мiкро- та металогiстичнi; 
4) усі відповіді правильні. 

3. Для традиційної концепції управління характерна така ознака: 
1) низький рівень виробничої інтеграції; 
2) високий рівень виробничої інтеграції; 
3) відсутність виробничої інтеграції; 
4) інтеграція не відповідає концепції. 

4. Ознакою логістичної системи управління є: 
1) виробництво, орієнтоване на замовлення клієнтів (на попит); 
2) масове виробництво, орієнтоване на програму та стажування; 
3) виробництво, орієнтоване на задоволення потреб замовника; 
4) усі відповіді правильні. 

5. Визначити, яка логістична система зображена на схемі: 
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 Виробник                           Посередник                             Споживач 

 
1) за прямими зв’язками; 
2) ешелонна;  
3) гнучка; 
4) відкрита. 

6. Визначити, яка логістична система зображена на схемі: 

 

Споживач                          Посередник                            Виробник 

 
1) ешелонна;  
2) за прямими зв’язками; 
3) гнучка; 
4) відкрита. 

7. До завдань макрологiстичних систем належать: 
1) упакування, вiдвантаження, доставка, сервiсне обслуговування; 
2) закупівля, виробництво, збут; 
3) вибiр cхеми управління матерiальними потоками, розмiщення 

об’єктiв; 
4) закупівля, упакування, доставка. 

8. До завдань мiкрологiстичних систем належать: 
1) вибiр схеми управління матерiальними потоками, розмiщення 

об’єктiв; 
2) упакування, вiдвантаження, доставка, сервiсне обслуговування; 
3) закупівля, виробництво, збут; 
4) упакування, закупівля, виробництво, вiдвантаження. 

9. До принципiв концепції логiстики належать: 
1) відповіді 2) і 3); 
2) здатнiсть логiстичних систем до адаптацiї в умовах невизначеностi 

навколишнього середовища; 
3) облiк логiстичних витрат протягом усього логiстичного ланцюга; 
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4) підвищення рiвня виробничої iнтеграції. 

10. Ознакою традицiйної системи управлiння є: 
1) оптимiзацiя функції виробництва; 
2) оптимiзацiя матерiальних потокiв; 
3) забезпечення гнучкостi виробництва продукцiї; 
4) усі відповіді правильні. 

Варіант 3 

Концептуальнi основи логiстики 

1. Логiстичний ланцюг — це: 

1) лiнiйно впорядкована чисельнiсть фiзичних чи юридичних осiб, 
якi виконують логiстичнi операцiї, спрямованi на доведення 
зовнiшнього матерiального потоку вiд однієї логiстич-ної системи 
до iншої чи до кiнцевого споживача; 

2) ланцюг, яким рухається товар вiд постачальника до покупця; 
3) логiстичнi операцiї, спрямованi на доведення зовнішнього ма-

терiального потоку вiд однiєї логiстичної системи до іншої чи до 
кiнцевого споживача; 

4) усі відповіді правильні. 

2. До принципів концепції торговельної логiстики належать: 

1) розвиток послуг і сервiсу на сучасному рiвнi; 
2) облiк логiстичних витрат протягом усього логiстичного ланцюга; 
3) реалiзацiя принципу системного пiдходу; 
4) усі відповіді правильні. 

3. До основних функцiй мiкрологiстичних систем належить: 

1) закупівля; 
2) виробництво; 
3) збут; 
4) усі відповіді правильні. 

4. Завданням розподiлу на рiвнi мiкрологiстики є: 

1) планування процесу реалiзацiї; 
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2) вибір схеми розподiлу матерiальних потокiв; 
3) відповіді 1) і 2); 
4) формування та управлiння надлишками. 

5. До основних компонентів логiстичного ланцюга належать: 

1) збут продукцiї та сервiсне обслуговування; 
2) внутрiшня логiстика; 
3) зовнiшня логiстика; 
4) усі відповіді правильні. 

6. Органiзацiйна побудова логiстичних ланцюгiв залежить: 

1) від розмiрiв пiдприємства; 
2) концепцiї управлiння; 
3) відповіді 1) і 2); 
4) органiзацiйної структури пiдприємства. 

7. Сукупнiсть фiрм чи окремі особи, якi допомагають передати 
певнi товари від одних осіб до iнших, право власностi на певний то-
вар чи послугу на їх шляху вiд виробника до споживача, — це: 

1) логiстичний ланцюг; 
2) логiстичний канал; 
3) відповіді 1) і 2); 
4) правильної відповіді немає. 

8. Рiзке збiльшення капiтальних вкладень та експлуатацiйних 
витрат відбувається при такому розмiщеннi розподiльчих центрiв:  

1) з одним розподiльчим центром, розташованим на околицi мiста; 
2) з одним розподiльчим центром, розташованим у центрi 

купiвельного попиту; 
3) з двома розподiльчими центрами, розташованими в мiсцях скуп-

чення магазинiв; 
4) визначити неможливо. 

9. Оптимальним є таке розташування розподiльчого центру: 

1) у мiсцi споживання матерiального потоку; 
2) поблизу виробника; 
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3) на територiї з розвиненою iнфраструктурою; 
4) правильної вiдповiдi немає. 

10. На першому етапi вибору варiантiв розмiщення розподiльчого 
центру вивчаються: 

1) слабкi та сильнi сторони конкретних пiдприємств; 
2) кон’юнктура ринку, системнi цiлi логістичної системи; 
3) можливостi та загрози успiху в цiй галузi; 
4) альтернативнi варiанти вибору мiсця розташування розподiльчого 

центра. 

Варіант 4 

1. До функцiй логiстики належать: 

1) формування господарських зв’язкiв з постачання товарiв i 
здiйснення перевезень; 

2) реалiзацiя принципового системного пiдходу; 
3) дослiдження ринку; 
4) матерiальне управлiння і реклама. 

2. Критерiй ефективної реалiзацiї — це: 

1) ступiнь досягнення кiнцевої мети логiстичної дiяльностi, що ви-
ражається шістьма правилами логiстики; 

2) ступiнь досягнення кiнцевої мети логiстики; 
3) логiстична дiяльнiсть, що виражається шістьма правилами 

логiстики; 
4) усі відповіді правильні. 

3. Розрізняють такі логiстичнi системи: 

1) макро- та мiкрологiстичнi; 
2) макро-, мiкро- та металогiстичнi; 
3) макро- та металогiстичнi; 
4) мiкро- та металогiстичнi; 

4. До логiстичних функцiй належать: 
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1) визначення обсягiв і напрямкiв матерiальних потокiв, прогнози 
оцiнки потреби в перевезеннях; 

2) управлiння запасами у сферi товарообiгу, управлiння складськими 
операцiями; 

3) правильні обидві відповіді. 

5. Макрологiстика подiляється на інфраструктуру: 

1) економiки окремих країн та груп країн; 
2) економiки груп країн; 
3) економiки регiону; 
4) усі відповіді неправильні. 

6. До складових макрологiстики належить: 

1) iнфраструктура економiки країн та груп країн; 
2) iнфраструктура економiки країн та регiону; 
3) вiйськова логiстика; 
4) торговельна логiстика. 

7. Концепцiєю логiстики є: 

1) реалiзацiя принципу системного пiдходу; 
2) сукупнiсть пiдходiв до управлiння матерiальними та iнформа-

цiйними потоками; 
3) система поглядiв на рацiоналiзацiю господарської дiяльностi шля-

хом оптимiзацiї потокових процесiв; 
4) система поглядiв на реалiзацiю пiдходiв щодо вдосконалення 

управлiння матерiальними потоками. 

8. Система поглядiв на рацiоналiзацiю господарської дiяльностi 
шляхом оптимiзацiї потокових процесiв — це: 

1) концепцiя логiстики; 
2) логiстична система; 
3) логiстична операцiя; 
4) матерiальний потiк. 

9. Основним принципом концепцiї логiстики вважається: 

1) реалiзацiя системного пiдходу; 
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2) здатнiсть системи до адаптацiї; 
3) гуманiзацiя технологiчних процесiв; 
4) вiдмова вiд унiверсалiзацiї обладнання. 

10. Для традицiйної концепцiї управлiння характерні: 

1) високий рiвень використання виробничої потужностi; 
2) високий рівень пропускної спроможності; 
3) оптимiзацiя матерiального потоку; 
4) високий рiвень виробничої iнтеграцiї. 
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Варіант 5 

Сучаснi форми логiстичних вiдтворень за кордоном і в Українi 

1. Консультативнi ради створюють з метою: 

1) надання консультацiй керiвникам пiдприємств; 
2) збирання iнформацiї про пiдприємства, якi займаються виробниц-

твом; 
3) прискорення впровадження логiстики в господарську практику; 
4) усі відповіді правильні. 

2. Визначити, який рiвень провiдних промислових компанiй, що 
використовують логiстику, характеризує сферу дiї логiстики, яка 
охоп-лює органiзацiю зберiгання готової продукцiї: 

1) перший; 
2) другий; 
3) третій; 
4) четвертий. 

3. Цiлями Європейської асоцiацiї логiстики є: 

1) визначення напрямкiв діяльності національних Асоцiацiй, призна-
чених для здійснення стандартизацiї в галузі логiстики; 

2) визначення рекомендацiй для національних Асоцiацiй, призначе-
них для здійснення стандартизацiї в областi логiстики; 

3) координацiя проектiв, що розроблюються на нацiональному рiвнi, 
i спiльна публiкацiя дослiджень, розробок та рекомендацiй; 

4) усі відповіді правильні. 

4. Забезпечення розвитку загальноєвропейської структури пiзнан-
ня i дiяльність як фокусуючого центру логiстичних дослiджень ра-
зом з академiчними установами i урядами — це: 

1) завдання асоцiацiї; 
2) функцiя асоцiацiї; 
3) мета асоцiацiї; 
4) усі відповіді правильні. 
 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

14 

5. Робота логістичної системи на другому рiвнi оцiнюється: 

1) як спiввiдношення кошторисних витрат і фактичних витрат;  
2) як спiввiдношення витрат на закупiвлю та реалiзацiю; 
3) розміром витрат на складування; 
4) як спiввiдношення витрат на закупiвлю, транспортування та скла-

дування. 

6. Логiстик-менеджер на третьому рiвнi логiстики не контролює 
таку сферу: 

1) виробниче планування; 
2) щоденне управлiння виробництвом; 
3) управлiння запасами та незавершеним виробництвом; 
4) проектування системи логiстики. 

7. Вiдмiннiсть третього рiвня логiстики вiд інших полягає: 

1) у використаннi ЕОМ для розв’язання логiстичних задач; 
2) у прагненнi зменшити витрати з тим, щоб не вийти за межі кошто-

рису; 
3) у прагненнi підвищити продуктивнiсть системи; 
4) у реагуваннi на щоденнi коливання попиту. 

8. Якiсна вiдмiннiсть четвертого рiвня логiстики від інших поля-
гає в такому: 

1) управлiння системою вiдбувається на свiтовому рiвнi; 
2) вiдбувається iнтеграцiя пiдроздiлiв фiрми; 
3) система оцiнюється порiвняно зi стандартом обслуговування; 
4) нечисленності компанiй, якi використовують логiстичнi системи 

четвертого рiвня. 

9. На третьому рiвнi логiстики поза контролем логiстика-
менеджера залишається: 

1) закупівля; 
2) виробництво; 
3) замовники; 
4) запаси. 
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10. Найменш досконалою формою управлiння логiстикою є такий 
рівень: 

1) перший; 
2) другий; 
3) третій; 
4) четвертий. 

Варіант 6 

Органiзацiйнi структури пiдприємства i служб управлiння 
логiстикою 

1. На сучасному етапі управлiння логістичною системою 
здiйсню-ється: 

1) децентралiзовано;  
2) централiзовано;  
3) централiзовано i децентралiзовано;  
4) за функцiями, які вона виконує. 

2. Зазначте, яку форму управлiння логiстикою використовують 
на пiдприємствах, що виготовляють кілька видів продукцiї: 

1) централiзовану без органiзацiйного групування; 
2) децентралiзовану з органiзацiйним групуванням; 
3) децентралiзовану без органiзацiйного групування; 
4) матричну. 

3. У компанiях до основних функцiй логiстики додається коорди-
нацiя полiтики логiстики та виробничої дiяльностi за умови: 

1) коли управління логiстикою здiйснюється централiзовано; 
2) якщо управлiння логiстикою здiйснюється за матричною ор-

ганiзацiйною структурою; 
3) правильні обидвi вiдповiдi; 
4) жодна відповідь не правильна. 

4. Стратегiя логiстичної системи у зв’язку з ринковою 
полiтикою пiдприємства — це: 

1) функцiя логiстики; 
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2) функцiя органiзацiйної системи; 
3) функцiя логістичної системи; 
4) вид логістичної системи. 

5. До показників логiстичних систем належать: 

1) ступiнь надiйностi поставок i мінімальні транспортнi витрати; 
2) гнучкiсть систем i низькi витрати; 
3) правильні обидві відповіді; 
4) правильної відповіді немає. 

6. Стратегiю логiстики формують такі моменти: 

1) продаж і транспорт; 
2) матерiальнi запаси, складська обробка матерiальних ресурсiв; 
3) кадрова та iнші види полiтики; 
4) усі відповіді правильні. 

7. Зазначте, при виконанні яких функцiй логiстичних систем ви-
никають конфлiкти: 

1) випуск продукції; 
2) складське господарство; 
3) контроль виробництва; 
4) iнформацiйне забезпечення. 

8. Управлiнська вiдповiдальнiсть може бути: 

1) розподiлена мiж рiзними пiдроздiлами; 
2) в одного керiвника; 
3) як розподiлена мiж рiзними пiдроздiлами, так і зосереджуватись у 

одного керiвника; 
4) правильної відповіді немає. 

9. До функцiй органiзацiйної cтруктури управлiння не належать: 

1) розвиток і формування функцiй; 
2) поновлення запасiв у системi розподiлу; 
3) стратегiя логiстичної системи у зв’язку з ринковою полiтикою 

пiдприємства; 
4) адмiнiстрування i координацiя взаємопов’язаних функцiй. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

17 

10. До критерiїв оцiнки логістичної системи не належать: 

1) мінімальні витрати зі збуту продукцiї; 
2) мінімальні витрати на пакування вантажiв; 
3) мінімальні транспортнi витрати; 
4) гнучкiсть системи. 

Варіант 7 

Стратегiя і планування в логiстицi 

1. Логiстична схема розробки стратегії спрямована: 

1) на зменшення частки витрат на транспортування продукцiї в за-
гальнiй її собiвартостi; 

2) на органiзацiю ефективної системи планування продажу; 
3) на ефективну діяльність підприємства i досягнення конкурентних 

переваг; 
4) удосконалення діяльності пiдприємства загалом. 

2. На першому етапi розробки стратегії в логiстичнiй системi 
визначається: 

1) обмеження дiяльностi пiдприємства; 
2) стратегiчна мета і напрям розвитку фiрми; 
3) прибуток вiд реалiзації стратегії; 
4) можливостi та загрози на шляху реалiзації стратегії. 

3. До вимог, якi забезпечують ефективнiсть реалiзації 
логiстичної cтратегії, не належить: 

1) оптимiзацiя функцiй збуту; 
2) облiк прибутку вiд логiстики; 
3) зв’язок з корпоративною стратегією; 
4) ефективне управлiння трудовими ресурсами. 

4. Логiстична стратегiя — це: 

1) програма дiй на довгостроковий перiод; 
2) форма і змiст економiко-виробничих, торговельно-економiч-них 

зв’язкiв логiстичної системи із зовнiшнiм середовищем, характер-
них для логiстичної системи; 
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3) форма і змiст економiко-виробничих, торговельно-економiч-них 
зв’язкiв логiстичної системи із зовнiшнiм середовищем на перспе-
ктиву; 

4) програма дiй логiстичної системи. 

5. Логiстична система, що сприяє ефективному управлiнню ор-
ганiзацією, має такі риси: 

1) icнування стратегiчних цiлей і розробка тактичних цiлей; 
2) визначення норми або контрольних цифр у певних одиницях; 
3) прийняття рiшень або коригуючих дiй за результатами порiв-нянь 

і контроль результатiв керівних заходів; 
4) усі відповіді правильні. 

6. Стратегiя планування в логiстицi — це: 

1) методи, засоби реалізації вибраної стратегії; 
2) програма дiй у довгостроковий перiод; 
3) вiдповiднiсть плану логiстики i стратегії фiрми; 
4) складний, творчий процес, неможливий без iнновацiй, зорієнтова-

ний на кiнцевi цiлi, а не на процеси. 

7. Контролiнг — це: 

1) пiдвищення вимог до логiстики; 
2) постiйне вiдстеження логiстичної cистеми; 
3) змiна ринкових потреб; 
4) надходження iнформації та її сучасна технiчна обробка. 

8. Логiстична стратегiя є формою: 

1) зв’язкiв логiстичної системи із зовнiшнiм середовищем на перспе-
ктиву; 

2) впливу на зовнiшнє середовище з метою отримання макси-
мального прибутку; 

3) оперативного управлiння запасами; 
4) ефективного планування дiяльностi фiрми. 

9. При розробцi органiзацiйної структури фiрм, що використову-
ють логiстичну систему, увага придiляється питанням: 
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1) визначення цiлей і на їх основi встановленню специфiкації робiт, 
що пiдлягають виконанню логiстичною системою; 

2) групування видiв дiяльностi за функцiональними сферами 
логiстичної системи та розподiлом повноважень; 

3) визначення вiдповiдальностi та звiтностi за виконання того чи 
iншого виду дiяльностi; 

4) розробки iнструкцiй для працівникiв з тим, щоб кожен знав своє 
мiсце у процесi роботи логiстичної системи; 

5) усі відповіді правильні. 
 
 

10. Оцiнювати проекти в логiстичних системах можна мето-
дом: 

1) дисконтування засобiв; 
2) середнього рiвня вiддачi; 
3) окупностi; 
4) усі відповіді правильні. 

Варіант 8 

Логiстика запасiв 

1. До причин створення запасiв належать: 

1) усі відповіді правильні; 
2) можливiсть коливання попиту; 
3) сезоннi коливання виробництва деяких товарiв; 
4) можливiсть рiвномiрного виконання операцiй з продажу та роз-

подiлу. 

2. Сезоннi запаси використовують для забезпечення: 

1) нормальної діяльності пiдприємства i безперервного виробничого 
споживання під час сезонної перерви у виробництвi та постачанні; 

2) діяльності підприємства на випадок можливих коливань в обсязi 
виробництва i збоїв у процесi його відновлення; 

3) регулярного i рiвномiрного постачання; 
4) безперервної роботи під час пiдготовки матерiалiв до експлуатацiї 

i доставки до робочих мiсць. 
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3. Норма запасу — це: 

1) розрахункова мінімальна кiлькiсть товарiв, якi знаходяться на тор-
говельному пiдприємствi для забезпечення безперебiйного поста-
чання або реалiзацiї товарiв; 

2) вивчення та регулювання рiвня запасiв продукцiї з метою вияв-
лення вiдхилень вiд норми та прийняття оперативних заходів з 
лiквiдацiї вiдхилень; 

3) оптимальна партiя замовлення товару; 
4) партiя товару, яка повинна бути на складi пiдприємства, щоб не 

призвести до дефiциту.  

4. До факторiв впливу на вибiр системи управлiння запасами не 
належить: 

1) використання системи з фіксованою перiодичністю замовлення; 
2) використання системи з фiксованим розмiром замовлення; 
3) використання системи з постiйним рiвнем запасiв; 
4) немає жодної правильної вiдповiдi. 

5. Такі регулюючi параметри, як точка і розмiр замовлення, на-
лежать до системи регулювання запасів:  

1) з фiксованим розмiром замовлення; 
2) з фiксованою перiодичнiстю замовлення; 
3) з двома фiксованими рiвнями запасів; 
4) з такими регулюючими параметрами системи регулювання запасiв 

не існує. 

6. Контроль за станом запасу — це: 

1) вивчення рiвня запасiв працi; 
2) регулювання запасiв працi; 
3) регулювання рiвня запасiв працi з метою виявлення їх вiдхилень; 
4) правильної вiдповiдi немає. 

7. Запаси є об’єктами: 

1) матерiальними; 
2) фiнансовими; 
3) товарними; 
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4) нематерiальними. 

8. Для того щоб встановити, до якої мiри можна зберiгати не-
змiнними спiввiдношення рiвнiв запасiв i збуту, використовують: 

1) рiвняння фiксованого акселератора; 
2) рiвняння регресiї; 
3) трендову модель; 
4) правильної вiдповiдi немає. 
 
 

9. До методів нормування належать: 

1) усі відповіді правильні; 
2) економiко-математичнi; 
3) евристичнi; 
4) технiко-економiчних розрахункiв. 

10. Витратами на виконання замовлення вважають витрати: 

1) накладнi; 
2) прямi; 
3) постiйнi; 
4) виробничi. 

Варіант 9 

Закупівельна логістика 

1. До переваг методу закупівлі товару однією партією належать: 

1) простота оформлення документiв, гарантiя постачання всією пар-
тією, пiдвищенi торговельнi знижки; 

2) економiя складських примiщень; 
3) прискорення обертання капiталу; 
4) правильними є відповіді 2) і 3). 

2. Недолiками методу регулярних закупівель дрiбними партiями 
є: 

1) імовiрнiсть замовлення надлишкової кiлькостi товару; 
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2) уповiльнення обертання капiталу; 
3) необхiднiсть сплати всієї визначеної в замовленні грошової суми; 
4) правильними є відповіді 1) і 3); 

3. До завдань розподiлу на рiвнi макрологiстичної cистеми нале-
жать: 

1) упакування і комплектація; 
2) вибiр схеми розподiлу матерiального потоку; 
3) відвантаження; 
4) пiсляреалiзацiйне обслуговування. 
 
 

4. До основних компонентів логiстичного ланцюга належать: 

1) розвиток технологiй виробництва; 
2) зовнiшня та внутрiшня логiстика, збут продукції i cервiсне обслу-

говування споживачiв; 
3) збут продукції; 
4) усі відповіді правильні. 

5. Бiльшiсть розподiлювачiв пропонують товари ринку: 

1) через посередникiв; 
2) без посередникiв; 
3) правильної відповіді немає; 
4) правильні обидві відповіді. 

6. Частково впорядкована сукупність посередникiв, які 
здiйснюють доведення матерiального потоку вiд постачальника до 
споживача, — це: 

1) логiстичний ланцюг; 
2) логiстична система; 
3) логiстичний канал; 
4) правильної відповіді немає. 

7. Розподiл можна розглядати з позицiй: 

1) макрологiстики; 
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2) мiкро- та макрологiстики;  
3) мiкрологiстики;  
4) усі відповіді правильні. 

8. До переваг методу отримання товару в мiру необхiдностi та 
методу щоденних (щомiсячних) закупівель за котировочними 
вiдомостями належить: 

1) своєчаснiсть поставок; 
2) прискорення обертання капiталу; 
3) швидке оформлення документiв; 
4) економiя складських примiщень. 

9. Логiстичний канал — це: 

1) лiнiйно впорядкована сукупнiсть фiзичних чи юридичних осiб, якi 
виконують логiстичнi операції, спрямованi на доведення 
зовнiшнього матерiального потоку вiд однієї логiстичної cистеми 
до iншої чи до кiнцевого споживача; 

2) зв’язок, що об’єднує виробника i споживача; 
3) частково впорядкована сукупнiсть посередникiв для доведення 

матерiального потоку вiд конкретного виробника до споживача; 
4) правильної відповіді немає. 

10. Наведено структурну схему каналів розподілу товарів народ-
ного споживання (цифрами позначено вантажопотоки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У загальному випадку розміри вантажних потоків перебувають у пе-
вному співвідношенні. 

 

Кінцеве  
виробництво 

Розподільчий центр, що спе-
ціалізується на реалізації не-
великих партій товару широ-

кого асортименту 

 

Магазини 

 

1 2 

Розподільчий центр, що спе-
ціалізується на реалізації  
великих партій товару  
вузького асортименту 
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Зазначте відповідь, яка правильно відображає кількісне співвід-
ношення наведених потоків 1 і 2: 

1) потік 1 перевищує потік 2; 
2) потік 2 перевищує потік 1; 
3) у загальному випадку обидва потоки приблизно однакові; 
4) у загальному випадку обидва потоки відсутні. 

Варіант 10 

Закупівельна логістика 

1. Для ефективного функцiонування логiстики закупівель потріб-
но: 

1) знати, якi саме товари необхiднi; 
2) скласти план закупівель для забезпечення узгоджених дiй усiх 

вiддiлiв i посадових осiб пiдприємства;  
3) правильні обидві відповіді; 
4) немає жодної правильної відповіді. 

2. До основних методів закупівель належать: 
1) оптовi закупівлі; закупівлі у мiру необхiдностi; їх комбiнацiї; 
2) регулярнi закупівлі дрiбними партiями; закупівлі в мiру необ-

хiдностi; їх комбiнацiї; 
3) оптовi закупівлі; регулярнi закупівлі дрiбними партiями; 
4) оптовi закупівлі; регулярнi закупівлі дрiбними партiями; закупівлі 

у мiру необхiдностi; їх комбiнації. 

3. У процесi планування визначають: 
1) усі відповіді правильні; 
2) кiлькiсть i якiсть; 
3) час постачання i можливостi постачальникiв; 
4) витрати на закупівлю. 

4. До критеріїв вибору методу закупівель належать: 
1) склад комплектуючих виробiв і матерiалiв; 
2) складність кiнцевого продукту і складу комплектуючих виробiв і 

матерiалiв; 
3) складність кiнцевого продукту; 
4) правильної відповіді немає. 
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5. До методів пошуку потенцiйних постачальникiв належать: 
1) вiдвiдування виставок та ярмарок; листування й особистi контакти 

з постачальниками; 
2) вивчення рекламних матерiалiв; вiдвiдування виставок та ярмарок; 
3) оголошення конкурсу; вивчення рекламних матерiалiв; 
4) усі відповіді правильні. 

6. До завдання закупiвельної логiстики належить: 
1) дотримання обґрунтованих строкiв замовлень закупівлі товарiв; 
2) забезпечення точної вiдповiдностi мiж кiлькiстю поставок i потре-

бами в них; 
3) дотримання вимог якостi та асортименту товару, що постачається 

в торговельнi пiдприємства; 
4) правильними є відповіді 1) і 3); 

7. При плануванні закупiвельного процесу враховують такi фактори: 
1) темп iнфляції, що спричинює підвищення цiн; збільшення концен-

трації капiталiв на ринку поставок; технологiчний розвиток галузi; 
поява нових товарiв; 

2) збільшення концентрації капiталiв на ринку поставок; техно-
логiчний розвиток галузi; поява нових товарiв; 

3) технологiчний розвиток галузi; поява нових товарiв; 
4) темп iнфляції, що спричинює підвищення цiн; збільшення концен-

трації капiталiв на ринку поставок. 

8. У таблиці наведено інформацію про обсяги поставок і трива-
лість затримання поставок товару за місцями. 

Обсяг поставок, 
одиниць, 
за місяцями 

Тривалість затримання,  
днів, 

за місяцями 
січень лютий січень лютий 

40 20 100 60 
 
Визначити, яке значення має темп зростання ненадійності по-

ставок: 
1) 100 %; 
2) 120 %; 
3) 140 %; 
4) 150 %. 
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9. Розрізняють ринки закупівель: 
1) безпосереднi; новi; 
2) безпосереднi; опосередкованi; 
3) опосередкованi; новi; 
4) безпосереднi; нові. 

10. Основною метою закупiвельної логiстики є: 

1) задоволення потреб виробництва в сировинi, торгiвлi — у товарах 
з максимально можливою економiчною ефективнiстю; 

2) дотримання вимог якостi та асортименту товарiв; 
3) забезпечення точної вiдповiдностi мiж кiлькiстю поставок і потре-

бами в них; 
4) дотримання обґрунтованих строкiв замовлень закупівлі товарiв. 

Варіант 11 

Закупівельна логістика 

1. До принципiв вiдносин з постачальниками належать: 

1) урахування в дiловiй практицi iнтересів постачальника; 
2) демонстрування спiльності iнтересiв; 
3) взаємовигідні вiдносини з постачальниками і покупцями;  
4) усі відповіді правильні. 

2. Наведено структурну схему каналів розподілу товарів народно-
го споживання (цифрами позначено вантажопотоки). 

 

 

 

 

 
 

2 4 

3 1 

 

Кінцеве  
виробництво 

Розподільчий центр, що спе-
ціалізується на реалізації не-
великих партій товару широ-

кого асортименту 

 

Магазини 

 

Розподільчий центр, що спе-
ціалізується на реалізації  
великих партій товару  
вузького асортименту 
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У загальному випадку розміри вантажних потоків перебувають у пе-
вному співвідношенні.  

Зазначте, яка з відповідей правильно відображає кількісне співвід-
ношення наведених потоків 1, 2, 3 і 4: 

1) потік 1 перевищує 2, а потік 3 перевищує  4; 
2) потік 1 перевищує 2, а потік 4 перевищує 3; 
3) потік 2 перевищує 1, а потік 3 перевищує 4; 
4) потік 2 перевищує 1, а потік 4 перевищує 3. 

3. До основних завдань закупiвельної логiстики не належить: 

1) виявлення вiдповiдностi планiв логiстики i стратегії фiрми; 
2) дотримання обґрунтованих строкiв замовлень закупівлі товарiв; 
3) забезпечення точної якостi та асортименту товарiв, вiдповiдностi 

мiж кiлькiстю поставок і потребами в них; 
4) дотримання вимог якостi та асортименту товарiв, що постачають-

ся в торговельне пiдприємство. 

4. До завдань дослiдження ринку закупівель належать: 

1) розвиток транспорту, розмiщення, управлiння та ін.; 
2) передавання iнформації, матерiального потоку; 
3) регулярне збирання i оцiнювання детальної iнформації з метою 

визначення місткостi ринку і створення передумов для оптимiзації 
закупівель; 

4) цiлiснiсть сукупних елементiв та їх взаємозв’язок. 

5. Поштовхом для дослiдження ринкових закупівель можуть  
бути: 

1) розмiри витрат, конкуренцiя; 
2) надiйнiсть постачальника; 
3) збiльшення питомої ваги фiрми на ринку; 
4) усі відповіді правильні. 

6. Найістотніше впливає на розвиток логістики такий фактор:  

1) комп’ютеризація управління процесами у сфері виробництва й 
обороту; 

2) удосконалення виробництва окремих видів товарів; 
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3) удосконалення податкової системи; 
4) усі фактори приблизно однаковою мірою. 

7. Визначення потреб означає: 

1) виявлення якостi й кiлькостi продуктiв і послуг; 
2) регулярне збирання i оцiнювання детальної iнформації з метою 

визначення місткостi ринку; 
3) створення умов для оптимiзації закупівель; 
4) забезпечення точної вiдповiдностi мiж кiлькiстю поставок і потре-

бами в них. 

8. Одним з важливих елементiв в полiтицi закупівель є аналіз: 

1) якостi; 
2) попиту; 
3) цiни товарiв; 
4) усі відповіді правильні. 

9. Питаннями обсягу закупівель, асортименту товарів і поста- 
чальників займається на підприємстві: 

1) вiддiл кадрiв; 
2) економiчний вiддiл; 
3) служба закупівель; 
4) бухгалтерiя. 

10. У таблиці наведено оцінку постачальників за певними крите-
ріями (за десятибальною шкалою використані такі критерії: ціна 
(0,5), якість (0,2), надійність постачання (0,3)). У дужках наведено 
вагу критерію. 

Оцінка постачальника  Критерій  
оцінки А Б В Г 

Ціна 
Якість 

Надійність 

8 
5 
3 

4 
8 
4 

9 
2 
5 

2 
4 

10 
 

Визначити, якому постачальнику слід надати перевагу при 
продовженні договірних відносин: 
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1) А; 
2) Б; 
3) В; 
4) Г. 

Варіант 12  

Зв’язок логiстики товароруху з транспортною логiстикою 

1. До завдань транспортної логiстики належать: 

1) вибiр виду, типу транспортного засобу і рацiонального маршруту 
доставки; 

2) планування транспортних перевезень на рiзних видах транспорту і 
забезпечення технологiчної єдностi транспортного процесу; 

3) створення транспортних систем i планування транспортного про-
цесу разом зi складським і виробничим; 

4) усі відповіді правильні. 

2. Зазначте, чи є транспорт важливим ланцюгом логiстичної 
cистеми: 

1) так, тому що це зв’язуючий ланцюг мiж виробником i покупцем у 
логiстичнiй системi; 

2) нi, оскільки транспорт є окремою системою, що не входить до 
складу логiстичної системи; 

3) так, тому що транспорт є пiдсистемою логiстичної системи; 
4) правильної відповіді немає. 

3. До цiлей товароруху належать: 

1) прибутковiсть; 
2) доступ до продукцiї та послуг; 
3) ефективний розподiл і збут; 
4) усі відповіді правильні. 

4. Елементами логiстики товароруху є: 

1) товари і витрати товароруху; 
2) склади і запаси продукції; 
3) господарськi зв’язки мiж постачальниками та їх споживачами; 
4) усі відповіді правильні. 

5. До функцiй товароруху не належать: 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

30 

1) стимулювання збуту; 
2) ефективний розподiл і збут; 
3) встановлення контактiв; 
4) перебирання на себе ризику. 

6. Товарорух не охоплює: 

1) прибутковiсть; 
2) перемiщення; 
3) зберiгання; 
4) комплектування. 

7. Товарорух — це: 

1) постачання товарiв до торгового залу, включаючи вантажно- роз-
вантажувальнi роботи і транспортування; 

2) процес просторового перемiщення товарiв; 
3) система, що забезпечує доставку товару до мiсця продажу в точно 

визначений строк з максимально високим рiвнем обслуговування 
споживачів; 

4) система, що забезпечує доставку товарiв. 

8. На розмiр тарифу не впливає: 

1) вiдстань до споживача; 
2) час доставки; 
3) вантажопiдйомнiсть транспортного засобу; 
4) загальний пробiг транспортного засобу. 

9. Основою вибору транспорту, оптимального для конкретного 
перевезення, є: 

1) iнформацiя про характернi особливостi основних видiв транспор-
ту; 

2) iнформацiя про товар; 
3) iнформацiя про тарифи; 
4) усі відповіді правильні. 

10. Вiд загальних витрат на логiстику на транспорт припадає: 

1) 25 %;  
2) 50 %;  
3) 75 %;  
4) 85 %. 
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