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Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  1бал -  простий тест (31 бал), 3 

бали – розв’язок задачі (3 задачі) 

Перелік допоміжних матеріалів:  ЕНК з дисципліни 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Потреби суспільства і можливий рівень їх задоволення 

матеріальними ресурсами. 

2. Управління матеріальними ресурсами в загальній системі 

керівництва економікою. 

3. Суть комерційної діяльності при формуванні ринкового механізму 

господарювання. 

4. Організаційна структура системи управління матеріалопотоками в 

Україні. 

5. Ринкова інфраструктура формування і управління 

матеріалопотоками в Україні. 

6. Роль логістики у реформуванні економіки України. 

7. Концептуальна основа інтеграції логістики. 

8. Інтеграція внутрішніх та зовнішніх матеріальних потоків. 

9. Системний підхід як методологічна база логістики. 

10. Логістика як сфера компетенції, що пов'язує компанію з її 

споживачами та постачальниками і сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності. 

11. Створення, функціонування та розвиток логістичних систем. 

12. Інструменти формалізації та прийняття рішень у логістичних 

системах. 

13. Характеристика потокових процесів у логістиці. 

14. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими 

та сервісними потоками. 

15. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління 

інтегрованими потоками. 

16. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними службами 

підприємства. 

17. Інфраструктура логістичних процесів. 



18. Логістична місія та логістичне середовище фірми. 

19. Ринковий аспект логістики. 

20. Поняття, економічний зміст та особливості ринку засобів 

виробництва як матеріально-технічної бази ринкової економіки. 

21. Маркетингова логістика як ринковий інструмент та її особливості. 

22. Методологія формування логістичного обслуговування. 

23. Поняття ланцюга поставок і роль та місце логістики в ланцюгу 

поставок. 

24.  Зв'язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу. 

25.  Основні напрями державної підтримки логістичного менеджменту. 

26. Традиційна і логістична концепції організації виробництва. 

27. Внутрішньовиробничі логістичні системи та їх роль в 

удосконаленні управління виробництвом товарів і послуг. 

28. Організація постачання матеріальних ресурсів та управління. 

запасами у мікро- виробничих логістичних системах. 

29. Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними 

потоками на виробництві. 

30. Основні напрямки вдосконалення управління закупівлями ресурсів 

на підприємстві. 

31. Використання економіко-математичних методів у визначенні норм 

витрати ресурсів на підприємстві. 

32. Роль закупівель ресурсів в організації комерційної або виробничої 

діяльності підприємства. 

33. Форвардні стратегії у логістиці закупівель. 

34. Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. 

35. Традиційний і логістичний підходи до управління розподілом 

матеріалів і готової продукції. 

36. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. 

37. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів 

розподілу. 

38. Розподільчі центри та їх розміщення. 

39. Проектування дистрибутивних систем. 

40. Система планування матеріальних ресурсів у каналах розподілу 

БКР та її модифікація ОКР-2. 

41. Системи швидкого реагування на попит (БОТ), швидкої реакції 

(ОК), планування неперервного поповнення (СРК), ефективної реакції на 

запити споживачів (ЕСК) та особливість управління матеріальними потоками 

в них. 

42. Ефективність застосування логістики при управлінні матеріальними 

потоками у сфері обігу. 

43. Логістика сервісного відгуку. 

44. Проектування логістичних систем розподілу продукції і послуг. 

45.  Формування логістичних систем розподілу продукції і послуг. 

46.  Оптимізація логістичних систем розподілу продукції і послуг. 

47. Особливості функціонування комерційних посередників різного 



типу. 

48. Організація взаємодії комерційних посередників і промислових 

підприємств. 

49. Основні напрямки зниження витрат у процесі збуту продукції і 

послуг. 

50. Напрями вдосконалення управління збутом на підприємстві. 

51. Організація контролю за збутом продукції і послуг. 

52. Економічні методи управління збутом продукції і послуг. 

53. Значення централізованої доставки ресурсів споживачам по 

узгоджених графіках. 

54. Техніко-економічна характеристика різних видів транспорту 

загального користування. 

55. Напрями вдосконалення планування транспортування на 

підприємстві. 

56. Основні шляхи зниження витрат при транспортуванні ресурсів. 

57. Напрямки вдосконалення управління різними видами транспорту. 

58. Шляхи підвищення ефективності роботи транспортних організацій. 

59. Економічні методи управління транспортно-експедиційними 

організаціями. 

60. Ефективність застосування різних видів тари при транспортуванні 

матеріальних ресурсів. 

61. Принципи та методи вибору видів транспорту споживачами 

транспортних завдань. 

62. Економічна ефективність використання прямих змішаних 

перевезень вантажів. 

63. Методика визначення величини транспортних тарифів. 

64. Напрямки підвищення ефективності і конкурентоспроможності 

різних видів транспорту. 

65. Вибір перевізника ресурсів. 

66. Основні вигоди від використання складського обладнання. 

Характеристика обладнання. 

67. Процес приймання вантажів на складі по кількості і якості. 

68. Організація складського господарства на підприємстві. 

69. Раціональна організація приймання, зберігання та відпуску ресурсів 

на підприємстві. 

70. Показники та економічна ефективність використання складського 

обладнання. 

71. Організація контролю за складськими операціями на підприємстві. 

72. Обґрунтування потреби складських комплексів в необхідних 

площах і устаткуванні. 

73. Техніко-економічне обґрунтування розміщення і будівництва 

складських комплексів. 

74. Функціональний взаємозв’язок логістики з маркетингом, 

плануванням виробництва і фінансами. 

75. Управління запасами з використанням методу АВС-аналізу. 



76. Аналіз попиту на основі ХYZ-аналізу. 

77. Технологічна схема обробки замовлень. 

78. Логістичні принципи обслуговування. 

79. Ефективність використання логістики для вітчизняних підприємств. 

80. Ефективність заходів щодо уніфікації та заміні ресурсів, 

використовуваних у виробничому процесі. 

81. Резерви економії та раціональне використання ресурсів на 

підприємстві. 

82. Причини інтеграції логістики. Єврологістика. 

 

 Типові задачі курсу розглянуті під час практичних занять, всі вони, без 

виключення, виносяться на іспит 
 

 

Екзаменатор                       Марухленко О. В. 

 

Завідувач кафедри     Ільїч Л. М. 

 


