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1.Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань, код та
назва напряму підготовки,
Характеристика навчальної
спеціальності, освітньокваліфікаційний
дисципліни
рівень
07 Управління та
Навчальний курс
3
адміністрування;

Найменування показників

Кількість кредитів ЕСТS – 3,5
Загальна кількість годин - 105
Кількість тем
- 10

(шифр галузі)

073

(номер)

(назва галузі знань)

Семестр

6
(номер)

Менеджмент;

Види контролю:

(спеціальності)

екзамен

бакалавр

(екзамен, залік)

( назва СВО)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Денна форма навчання
Лекції

Заочна форма навчання

- __34___

Лекції

- __8___

Семінарські заняття

- ___0__

Практичні заняття

- __ 8

(години)

Семінарські заняття

- __0__

Практичні заняття

- __40__

(години)

(години)

(години)

(години)

Лабораторні заняття

- ___-__

Лабораторні заняття

- ___-__

(години)

Самостійна робота

- __31_

(години)

Самостійна робота

- ___89_

(години)

Індивідуальні завдання:
Курсова робота

1

(години)

Індивідуальні завдання:
- _- 6_

Курсова робота

(кількість, № семестру)

Реферати

_

(години)

- __2_______6___
(кількість, № семестру)

1 __6__
(кількість, № семестру)

Реферати

- __2______6__
(кількість, № семестру)

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Складська логістика та
управління запасами» є формування у майбутніх фахівців системних знань і
розуміння концептуальних основ логістики, розробки методів організації
складського господарства, системи закупівель, приймання, розміщення, обліку
товарів і управління запасами з метою мінімізації витрат, пов'язаних з
складуванням і переробкою товарів.
Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Складська
логістика та управління запасами» є:
1. Набуття здобувачами вищої освіти глибоких теоретичних знань з питань
концепції, стратегії та тактики складської логістики та логістики управління
запасами;
2.
Опанування спільного вирішення завдань організації роботи
складського господарства і пов'язаного з ним транспорту;
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3. Опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні
завдання щодо активізації логістичної діяльності при управлінні складськими
запасами на підприємстві;
4. Освоєння методики проектування та оцінки систем управління запасами;
5. Набуття навичок забезпечення єдиного і безперервного процесу
постачання структурних одиниць на всіх рівнях ієрархії необхідними запасами
в оптимальній кількості і заданої якості;
6. Оволодіння основними навичками з організації та оптимізації системи
складування в умовах сучасної економіки.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна вивчається на основі базової
загальноекономічної та правової підготовки здобувачів вищої освіти,
міждисциплінарні зв’язки: ґрунтується на знаннях, отриманих під час вивчення
таких навчальних дисциплін, «Основи менеджменту», «Основи логістики та
управління ланцюгами поставок», «Економіка підприємства», «Економіка
логістики», «Логістична інфраструктура», «Системний підхід в логістиці»;
забезпечує базу для засвоєння матеріалу з навчальних дисциплін:
«Геологістика»,
«Логістичний інжиніринг», «Транспортна логістика»,
«Логістичний контролінг», «Управління логістичними процесами», «Логістика
постачання, виробництва і дистрибуції».
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:
1. Теоретико-методичні основи управління матеріальними потоками;
2. Структуру, мету та завдання логістичних систем;
3. Види логістичних операцій;
4. Види та функції складування;
5. Поняття та види матеріальних запасів;
6. Сутність та завдання транспортно-експедиційних послуг;
7. Сутність глобалізації процесів логістики;
8. Сутність форм логістичних утворень в Україні і за кордоном.
вміти:
1. Організовувати транспортно-складський матеріальний потік;
2. Проводити розрахунки основних показників складу;
3. Розробляти маршрути руху внутрішньовиробничого транспорту;
4. Самостійно складати схему руху матеріального потоку;
5. Аналізувати організаційні структури підприємства та відділи управління
логістичними процесами;
6. Оптимізувати системи складування і складської доробки продукції;
7. Розробляти основні системи управління запасами на підприємствах;
8. Розробляти проектування складів та розрахунку параметрів їх
ефективного функціонування.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми, які характеризується комплексністю і
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Спеціальні компетентності
(СК)

невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі
навчання, що передбачає застосування теорій та методів
соціальних та поведінкових наук.
Здатність ставити і вирішувати завдання з
управління матеріальними та супутніми потоками в
СК-16 логістичних системах, синхронізації, координації та
інтеграції логістичних процесів у функціональних
областях логістики
Здатність до організації закупівель матеріальних
ресурсів та збуту готової продукції, логістичної
підтримки виробничих та допоміжних процесів,
управління
запасами,
транспортуванням
і
СК-17 вантажопереробкою (у тому числі за участю
авіаційного транспорту), складуванням та наданням
логістичного сервісу (у тому числі в логістичних
центрах на базі аеропортів, карго-сіті; підприємств
авіаційного сервісу).
Здатність
планувати,
організовувати
та
контролювати операційну логістичну діяльність в
ланцюгах поставок (операції транспортування,
СК-18
вантажопереробки,
зберігання,
сортування,
маркування, консолідації, митного оформлення,
інформаційної підтримки тощо).
Здатність організовувати роботу проектних групах,
здійснювати розробку і впровадження логістичних
СК-22 інвестиційних проектів та їх бізнес-планів, брати
участь в проведенні тендерів на комплексне
логістичне обслуговування

2. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Основи управління запасами
Поняття матеріального запасу. Основні види матеріальних запасів.
Основні причини скорочення запасів (негативна роль запасів). Основні причини
створення запасів (позитивна роль запасів).
Тема 2. Розвиток логістики як альтернатива зростанню матеріальних
запасів
Основні причини створення запасів. Визначення розміру запасів. Питомі
витрати на створення і зберігання запасів. Визначення розміру страхових
запасів. Вплив характеру розподілу на розмір страхового запасу.
Тема 3. Системи контролю стану запасів
Загальна характеристика систем контролю стану запасів. Параметри
основних систем контролю стану запасів. Порівняльна характеристика
основних систем контролю стану запасів.
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Тема 4. Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями
логістики
Оптимізація асортиментного складу запасів в ешелонах логістичних
систем. Концентрація запасів як метод їх скорочення. Метод швидкого
реагування і розмір запасів.
Тема 5. Інвентаризація запасів
Основне поняття та мета проведення інвентаризації. Порядок, нормативна
база та особливості проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок
проведення. Інвентаризації запасів, які знаходяться в дорозі. Документальне
оформлення процедури проведення інвентаризації.
Тема 6. Поняття, види і функції складів
Склади, їх поняття і роль в логістиці. Види складів. Функції складів.
Тема 7. Склад як елемент логістичної системи
Вибір оптимального варіанту складської підсистеми логістичної системи.
Визначення оптимальної кількості складів в зоні обслуговування. Визначення
місця розташування складу на території, що обслуговується. Визначення місця
розташування розподільного центру методом пробної точки. Ухвалення
рішення про користування послугами найманого складу.
Тема 8. Склад як самостійна логістична система
Принципи організації технологічних процесів на складах. Структурний
аналіз складських процесів. Принципова схема технологічного процесу на
складі. Транспортно-технологічна схема переробки вантажів на складі.
Тема 9. Показники роботи складу
Розробка стандартних процедур складського процесу. Технологічні карти.
Технологічні графіки. Мережеве планування складських процесів. Технологічні
планування складів. Карти організації робочих місць персоналу складу.
Тема 10. Організація складських процесів з елементами логістики
Характеристика складських операцій. Надходження вантажів на склад.
Вхідний контроль поставок товарів на складі. Використання методу Парето для
прийняття рішення про розміщення товарів на складі. Відбір асортименту за
замовленням оптових покупців. Відвантаження товарів зі складів.
4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)
Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Всь
ого

Номер та назва навчальної теми

Вид контролю

Тема 1. Основи управління
запасами

10

4

0

2

0

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

Лекції

7

4

Тема 2. Розвиток логістики як
альтернатива зростанню
матеріальних запасів

10

4

0

4

0

2

Тема 3. Системи контролю
стану запасів

8

2

0

4

0

2

Тема 4. Взаємозв'язок
управління запасами з іншими
функціями логістики

10

2

0

4

0

4

Тема 5. Інвентаризація запасів

14

4

0

6

0

4

Тема 6. Поняття, види і
функції складів

8

2

0

2

0

4

Тема 7. Склад як елемент
логістичної системи

12

4

0

4

0

4

Тема 8. Склад як самостійна
логістична система

10

4

0

4

0

2

Тема 9. Показники роботи
складу

10

4

0

4

0

2

Тема 10. Організація
складських процесів з
елементами логістики

13

4

0

6

0

3

Всього за семестр № 6:

105

34

0

40

0

31

Поточне усне опитування, оцінка
виконання
практичних
робіт
за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 1, реферати (2 год.)
Поточне усне опитування, оцінка
виконання
практичних
робіт
за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 2, реферати (4 год.)
Поточне усне опитування, оцінка
виконання
практичних
робіт
за
індивідуальними варіантами тестові
завдання по темі 3, реферати (4 год.)
Поточне усне опитування, оцінка
виконання
практичних
робіт
за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 4, реферати (4 год.).
Поточне усне опитування, оцінка
виконання
практичних
робіт
за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 5, реферати (6 год.).
Поточне усне опитування,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 6, реферати (2 год.)
Поточне усне опитування,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 7, реферати (4 год.)
Поточне усне опитування,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 8, реферати (4 год.)
Поточне усне опитування,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 9, реферати (4 год.)
Поточне усне опитування,
оцінка виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами, тестові
завдання по темі 10, реферати (4 год.).
КР (2 години)

екзамен

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Всь
ого

Номер та назва навчальної теми

Вид
контрол
ю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

Лекції
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Семестр № 5
Тема 1. Основи управління
запасами
Тема 2. Розвиток логістики як
альтернатива зростанню
матеріальних запасів
Тема 3. Системи контролю
стану запасів
Тема 4. Взаємозв'язок
управління запасами з іншими
функціями логістики
Тема 5. Інвентаризація запасів
Тема 6. Поняття, види і
функції складів
Тема 7. Склад як елемент
логістичної системи
Тема 8. Склад як самостійна
логістична система
Тема 9. Показники роботи
складу
Тема 10. Організація
складських процесів з
елементами логістики
Всього за семестр № 6:

Лекція (2 год.)

12

2

0

0

0

10
Лекція (2 год.)
Виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами

14

2

0

2

0

10

8

0

0

0

0

8

12

2

0

0

0

10

Лекція (2 год.)

12

0

0

2

0

10

Виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами

10

2

0

0

0

8

11

0

0

2

0

9

8

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

8

Самостійне опрацювання

Лекція (2 год.)
Виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами
Самостійне опрацювання
Самостійне опрацювання

10

0

0

2

0

8

Виконання практичних робіт за
індивідуальними варіантами
КР

105

8

0

8

0

89

залік

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу здобувача вищої освіти
Тема 1. Основи управління запасами
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.

Література:
[1- 11;
14- 16; 1821]

Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Основні причини скорочення запасів (негативна роль запасів).
2. Основні причини створення запасів (позитивна роль запасів).
Перелік питань для самоконтролю:
1 Охарактеризуйте структуру суспільного виробництва.
2 Надайте кваліфікаційні ознаки запасів?
3 На які види підрозділяють виробничі та товарні запаси?
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4 Назвіть основні причини скорочення запасів на підприємстві?
5 Назвіть основні причини скорочення запасів на підприємстві?
Тестові завдання:
1. До матеріального виробництва належить:
а) виробництво нематеріальних послуг;
б) виробництво матеріальних благ;
в) виробництво нематеріальних благ;
г) виробництво матеріальних послуг;
д) усі надані відповіді вірні.
2. До запасів матеріальних цінностей належить:
а) репертуар вистав, створених колективом театру, або запас методів, якими
користується аналітичний відділ компанії;
б) запас професійних знань, умінь;
в) матеріали та обладнання;
г) гіпотези, докази, прийняття рішень;
д) усі надані відповіді вірні.
3. До запасів нематеріальних цінностей належить:
а) сировина, використовувана у виробництві;
б) готова продукція;
в) матеріали, комплектуючі вироби;
г) запас професійних знань, умінь;
д) усі надані відповіді вірні.
4. До запасів нематеріальних цінностей належить:
а) сировина, використовувана у виробництві;
б) готова продукція;
в) матеріали, комплектуючі вироби;
г) репертуар вистав, створених колективом театру, або запас методів, якими
користується аналітичний відділ компанії;
д) усі надані відповіді вірні.
5. До запасів матеріальних цінностей належить:
а) сировина, використовувана у виробництві;
б) запас професійних знань, умінь;
в) репертуар вистав, створених колективом театру, або запас методів, якими
користується аналітичний відділ компанії;
г) гіпотези, докази, прийняття рішень;
д) усі надані відповіді вірні.
6. Матеріальні запаси очікують вступ до:
а) процесу продажу;
б) процесу виробничого споживання;
в) процесу особистого споживання;
г) усі надані відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
7. До факторів, що впливають на розмір замовлення для підприємства
впливає:
а) обмеження в ресурсах;
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б) способи транспортування;
в) попит;
г) нерівномірність витрат;
д) усі надані відповіді вірні.
8. До факторів, що впливають на розмір замовлення для підприємства
впливає:
а) віддаленість постачальників;
б) види запасів: поточні; страхові; сезонні; підготовчі;
в) потреба;
г) величина замовлення;
д) усі надані відповіді вірні.
9. Відносно класифікаційним ознакам запаси поділяються:
а) за призначенням;
б) за модифікацією;
в) за назвою;
г) усі надані відповіді вірні.
10. До факторів, що впливають на розмір замовлення для підприємства
впливає:
а) за виконуваною функцією;
б) за умовами використання;
в) за пристосованістю до навколишнього середовища;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі надані відповіді вірні.
11. Виробничі запаси призначені для:
а) обміну;
б) купівлі-продажу;
в) реконструкції;
г) виробництва;
д) усі надані відповіді вірні.
12. До видів товарних запасів не належать:
а) збутові запаси;
б) запаси в виробництві;
в) запаси в дорозі;
г) запаси в торгівлі.
д) правильної відповіді не надано.
13. Місцезнаходження виробничого запасу на підприємстві:
а) на складах оптової торгівлі продукції виробничо-технічного
призначення;
б) на складі готової продукції;
в) на складі служби постачання;
г) в транспортному засобі;
д) правильної відповіді не надано.
14. Місцезнаходження товарного запасу на підприємстві:
а) на складах оптової торгівлі продукції виробничо-технічного
призначення;
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б) на складі готової продукції;
в) на складі служби постачання;
г) в транспортному засобі;
д) правильної відповіді не надано.
15. Зниження запасів дозволяє:
а) знизити втрати від погіршення споживчих якостей продукції;
б) збільшення можливості негайного обслуговування покупців;
в) знизити витрати на утримання спеціально обладнаних приміщень складів;
г) зниження витрат, пов'язаних з розміщенням замовлень;
д) усі надані відповіді вірні.
16. Збільшення запасів дозволяє:
а) знизити втрати від погіршення споживчих якостей продукції;
б) збільшення можливості негайного обслуговування покупців;
в) знизити витрати на утримання спеціально обладнаних приміщень складів;
г) зниження витрат, пов'язаних з розміщенням замовлень;
д) усі надані відповіді вірні.
17. Управління замовленнями передбачає:
а) прийняти рішення про направлення замовлення;
б) оформити замовлення;
в) провести відповідні платежі;
г) проконтролювати дотримання постачальником умов договору по даному
замовленню;
д) прийняти товар;
е) усі надані відповіді вірні.
18. Збільшення запасу веде до:
а) зниження витрат, пов'язаних з доставкою продукції;
б) зниження витрат, пов'язаних з розміщенням замовлень;
в) збільшення можливості негайного обслуговування покупців;
г) підвищення здатності підприємства витримувати порушення
встановленого графіка постачань;
д) усі надані відповіді вірні.
19. Збільшення запасу веде до:
а) підвищення здатності підприємства витримувати коливання попиту;
б) отримання знижки за покупку великої партії товарів;
в) зниження втрат від простоїв виробництва;
г) спрощення управління виробничим або торговим процесом;
д) усі надані відповіді вірні.
20. Збільшення запасу дозволяє:
а) знизити витрати на утримання спеціально обладнаних приміщень складів;
б) отримувати прибуток за рахунок спекуляції;
в) зменшувати число замовлень, так як замовлення розміщуються рідше,
але стають більшими;
г) знизити втрати від погіршення споживчих якостей продукції;

12

д) усі надані відповіді вірні.
21. До форм організації матеріально-технічного забезпечення
функціонуючого на принципах логістики в країнах з розвиненою ринковою
економікою належить:
а) децентралізація;
б) отримувати прибуток за рахунок спекуляції;
в) зменшувати число замовлень, так як замовлення розміщуються рідше,
але стають більшими;
г) знизити втрати від погіршення споживчих якостей продукції;
д) усі надані відповіді вірні.
Тема 2. Розвиток логістики як альтернатива зростанню
матеріальних запасів
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Вплив характеру розподілу на розмір страхового запасу.
Перелік питань для самоконтролю:
1. Назвіть які завдання вирішує торговельна логістика.
2. Назвіть порядок визначення оптимального розміру поточного запасу
товару однієї номенклатури.
3. Наведіть порядок розрахунку питомих витрат на створення і зберігання
запасів.
4. Назвіть мету створення страхових запасів.
5. Які фактори впливають на величину потреби в страхових запасах.
6. У чому сутність розподілу Пуассона.
Тестові завдання:
1. До основних причин створення запасів належить:
а) мета забезпечення негайного обслуговування покупців;
б) мета зменшення залишків коштів на розрахункових рахунках у банку;
в) мета збільшення резервів реалізації продукції;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі надані відповіді вірні.
2. До основних причин створення запасів належить:
а) мета забезпечення залишку готової продукції на складах;
б) мета зменшення залишків коштів на розрахункових рахунках у банку;
в) мета збільшення резервів реалізації продукції;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі надані відповіді вірні.
3. До основних причин створення запасів не належить:
а) мета забезпечення залишку готової продукції на складах;
б) мета зменшення залишків коштів на розрахункових рахунках у банку;
в) мета збільшення резервів реалізації продукції;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі надані відповіді вірні.
4. Якщо нова партія продукції прибуває точно в момент закінчення
попередньої, мінімальна величина поточного запасу буде дорівнювати:

[1- 11; 1821]
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а) 1,5;
б) 1;
в) 0;
г) правильної відповіді не надано.
5. Завдання оптимізації запасів може бути вирішено у випадку, якщо:
а) нова партія товару доставляється в момент повної витрати поточного
запасу;
б) потреба в матеріалах за період (попит на товар) є величиною відомою і
постійною;
в) питомі витрати по зберіганню запасу відомі і постійні;
г) закупівельна вартість товару постійна і не залежить від розміру
закуповуваної партії;
д) усі надані відповіді вірні.
6. Розрахунок питомих витрат на створення запасів:
а) визначення частки, яку складають річні витрати по зберіганню у вартості
середнього запасу за той же період;
б) характеризується рядом керованих і некерованих параметрів, які
залежить від господарської ситуації і можуть змінюватися;
в) витрати, які підприємство несе від моменту прийняття рішення про
розміщення замовлення постачальнику до моменту приходу товару;
г) усі надані відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
7. Визначення розміру поточного запасу в умовах обмежених можливостей
управління господарською ситуацією:
а) визначення частки, яку складають річні витрати по зберіганню у вартості
середнього запасу за той же період;
б) характеризується рядом керованих і некерованих параметрів, які
залежить від господарської ситуації і можуть змінюватися;
в) витрати, які підприємство несе від моменту прийняття рішення про
розміщення замовлення постачальнику до моменту приходу товару;
г) усі надані відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
8. Розрахунок питомих витрат на зберігання запасів:
а) визначення частки, яку складають річні витрати по зберіганню у вартості
середнього запасу за той же період;
б) характеризується рядом керованих і некерованих параметрів, які
залежить від господарської ситуації і можуть змінюватися;
в) витрати, які підприємство несе від моменту прийняття рішення про
розміщення замовлення постачальнику до моменту приходу товару;
г) усі надані відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
9. До статей витрат на зберігання товарів відносять:
а) витрати пов’язані з кредиторською заборгованістю;
б) ризики, пов’язані з утриманням запасів;
в) відсотки за лізингові операції;
г) доходи від невиробничої діяльності;
д) правильної відповіді не надано.
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10. До статей витрат на зберігання товарів відносять:
а) відсотки за кредит, необхідний для оплати вартості запасів;
б) ризики, пов’язані з утриманням запасів;
в) витрати на експлуатацію складів, в яких зберігаються запаси;
г) усі надані відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
11. До статей витрат на зберігання товарів не відносять:
а) витрати пов’язані з кредиторською заборгованістю;
б) доходи від оренди складу;
в) відсотки за лізингові операції;
г) доходи від невиробничої діяльності;
д) усі надані відповіді вірні.
12. До статей витрат на зберігання товарів відносять:
а) витрати пов’язані з кредиторською заборгованістю;
б) відсотки за кредит, необхідний для оплати вартості запасів;
в) відсотки за лізингові операції;
г) доходи від невиробничої діяльності;
д) правильної відповіді не надано.
13. До статей витрат на зберігання товарів відносять:
а) витрати пов’язані з кредиторською заборгованістю;
б) витрати на експлуатацію складів, в яких зберігаються запаси;
в) відсотки за лізингові операції;
г) доходи від оренди складу;
д) правильної відповіді не надано.
14. Витрати на експлуатацію складів, в яких зберігаються запаси
включають в себе наступні статті:
а) амортизація будівель і устаткування, використовуваних для зберігання
запасів;
б) заробітна плата персоналу, пов'язаного з утриманням запасів;
в) адміністративні витрати та комунальні послуги;
г) усі надані відповіді вірні.
15. Метою створення страхових запасів є:
а) забезпечення залишків на оптових складах;
б) забезпечення безперервності торгового чи виробничого процесу;
в) забезпечення у випадках збільшення вартості запасів, перепродаж за
більшою вартістю;
г) правильної відповіді не надано.
16. Страховий запас дозволяє стабільно функціонувати:
а) в умовах погано відрегульованих господарських відносин;
б) при затримці постачальником терміну відвантаження замовлення;
в) при неминучих помилках прогнозування попиту;
г) при непередбачуваному зростанню обсягу збуту;
д) усі надані відповіді вірні.
17. На величину потреби в страхових запасах впливають фактори:
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а) ймовірність незапланованого зростання потреби в товарах (зростання
збуту);
б) ймовірність того, що постачальник порушить свої зобов'язання по
відвантаженню товарів;
в) ймовірність того, що перевізник порушить свої зобов'язання щодо
термінів доставки товарів;
г) усі надані відповіді вірні.
18. На величину потреби в страхових запасах для підприємства не впливає:
а) ймовірність незапланованого зростання потреби в товарах (зростання
збуту);
б) ймовірність того, що постачальник порушить свої зобов'язання по
відвантаженню товарів;
в) ймовірність того, що перевізник порушить свої зобов'язання щодо
термінів доставки товарів;
г) ймовірність того, що завдяки ремонту обладнання відбудеться зупинка на
виробництві;
г) усі надані відповіді вірні.
19. Страховий запас для виробництва грає:
а) позитивну роль;
б) негативну роль;
в) позитивну і негативну роль.
20. Розподіл розміру страхового запасу може бути:
а) нормальним, якщо на величину ознаки діє безліч взаємно незалежних
факторів, серед яких немає жодного з різко виділяється коливанням, тобто
роль кожного з факторів незначна;
б) справедливий для подій, які мають малу ймовірність чи трапляються
нечасто;
в) рівномірний. Означає, що будь-яке значення потреби, що лежить в
межах від відомого мінімального до відомого максимального, має рівну
ймовірність;
г) усі відповіді вірні.
Тема 3. Системи контролю стану запасів
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Порівняльна характеристика основних систем контролю стану запасів.

1.
2.
3.
4.

Перелік питань для самоконтролю:
Надайте класифікацію методів контролю запасів.
Назвіть головні елементи системи контролю стану запасів.
Назвіть основні системи контролю стану запасів.
Поясніть сутність двухбункерної системи контролю стану запасів.

Тестові завдання:
1. Який з перерахованих нижче ознак є визначальним при централізованому
способі постачання?
а) в організації відсутній відділ постачання, за необхідністю кожен

[1- 11;
14- 16; 1821]
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підрозділ самостійно здійснює закупівлю;
б) об’єднання усіх закупівель аналогічних або схожих матеріальних
ресурсів для отримання знижки за велике замовлення;
в) діяльність здійснення закупівлі зосереджена у відділі постачання;
г) наявність єдиної точки контракту з постачальниками і надання їм
необхідної інформації і послуг.
2. Контроль стану запасів - це:
а) система перевірки наявності запасів з метою їх поповнення;
б) система з фіксованою перевіркою наявності запасів на підприємстві;
в) система рівномірної поставки;
г) регулювання систематичного управління запасами;
д) правильної відповіді не надано.
3. Контроль стану запасів - це:
а) система перевірки наявності запасів з метою їх поповнення;
б) система з фіксованою перевіркою наявності запасів на підприємстві;
в) система поповнення запасу до максимального рівня;
г) регулювання систематичного управління запасами;
д) правильної відповіді не надано.
4. Необхідність контролю стану запасів обумовлена:
а) підвищенням витрат у разі виходу фактичного розміру запасу за рамки,
передбачені нормами запасу;
б) зменшенням витрат при фактичній закупівлі запасів для діяльності
підприємства;
в) підвищення витрат у разі збільшеного рівня запасів для ведення
господарської діяльності;
г) зменшення затрат при зменшенні рівня витрат;
д) правильної відповіді не надано.
5. Контроль стану запасів - це:
а) вивчення і регулювання рівня запасів виробничо-технічного
призначення;
б) структуризація запасів за видами та місцем зберігання;
в) система розподілу запасів при рівномірній поставці;
г) регулювання запасів до максимального або фіксованого розміру
замовлення;
д) правильної відповіді не надано.
6. До класифікації методів контролю запасів належить:
а) порядок перевірки: періодична або безперервна;
б) пороговий рівень запасу: наявність або відсутність;
в) величина замовленої партії: однакова чи різна;
г) усі відповіді вірні.
7. До періодичної перевірки фактичного рівня запасів належить:
а) система оперативного управління;
б) система рівномірного постачання;
в) система поповнення замовлення до максимального рівня;
д) усі відповіді вірні.
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8. Контроль стану запасів і формування замовлення постачальнику може
здійснюватися за однією із систем:
а) система оперативного управління;
б) система рівномірної поставки;
в) система поповнення запасу до максимального рівня;
г) система з фіксованим розміром замовлення при періодичної перевірці
фактичного рівня запасу;
д) усі відповіді вірні.
9. В системі з фіксованим розміром замовлення при безперервній перевірці
фактичного рівня запасу, нормативними величинами є:
а) величина замовлення, розмір запасу в момент розміщення замовлення;
б) поточний запас;
в) резервний запас;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі відповіді вірні.
10. В системі з фіксованим розміром замовлення при безперервній перевірці
фактичного рівня запасу, нормативними величинами є:
а) величина страхового запасу;
б) поточний запас;
в) резервний запас;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі відповіді вірні.
11.
Системи
з
безперервною
перевіркою
фактичного
рівня
запасів дозволяють:
а) проводити облік залишків лише періодично;
б) працювати в умовах порівняно низького запасу, захищаючи у той же час
підприємство від дефіциту;
в) оптимізувати асортиментний склад запасів;
г) підвищити ефективність функціонування складської системи;
д) правильної відповіді не надано.
12. Системи з періодичною перевіркою стану запасів дозволяють:
а) проводити облік залишків лише періодично;
б) працювати в умовах порівняно низького запасу, захищаючи у той же час
підприємство від дефіциту;
в) оптимізувати асортиментний склад запасів;
г) підвищити ефективність функціонування складської системи;
д) правильної відповіді не надано.
13. До основних умов застосування системи з безперервною перевіркою
фактичного рівня запасів належить:
а) низькі витрати з утримання запасу;
б) великі втрати від відсутності запасів;
в) хороша передбачуваність попиту;
г) великі витрати з утримання запасу;
д) правильної відповіді не надано.
14. До основних умов застосування системи з періодичною перевіркою
стану запасів належить:
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а) низькі витрати з утримання запасу;
б) великі втрати від відсутності запасів;
в) хороша передбачуваність попиту;
г) великі витрати з утримання запасу;
д) правильної відповіді не надано.
15. До переваг застосування системи з безперервною перевіркою
фактичного рівня запасів належить:
а) відсутність необхідності в постійному контролі наявності запасів на
складі;
б) економія витрат з утримання запасів за рахунок скорочення фінансових
ресурсів;
в) порівняно високий рівень середнього запасу;
г) необхідність постійного контролю розміру запасів;
д) правильної відповіді не надано.
16. До недоліків застосування системи з безперервною перевіркою
фактичного рівня запасів належить:
а) відсутність необхідності в постійному контролі наявності запасів на
складі;
б) економія витрат з утримання запасів за рахунок скорочення фінансових
ресурсів;
в) порівняно високий рівень середнього запасу;
г) необхідність постійного контролю розміру запасів;
д) правильної відповіді не надано.
17. До недоліків застосування системи періодичною перевіркою стану
запасів належить:
а) відсутність необхідності в постійному контролі наявності запасів на
складі;
б) економія витрат з утримання запасів за рахунок скорочення фінансових
ресурсів;
в) порівняно високий рівень середнього запасу;
г) необхідність постійного контролю розміру запасів;
д) правильної відповіді не надано.
18. До переваг застосування системи періодичною перевіркою стану
запасів належить:
а) відсутність необхідності в постійному контролі наявності запасів на
складі;
б) економія витрат з утримання запасів за рахунок скорочення фінансових
ресурсів;
в) порівняно високий рівень середнього запасу;
г) необхідність постійного контролю розміру запасів;
д) правильної відповіді не надано.
19. Контроль стану запасу проводиться на основі:
а) натуральної перевірки запасів;
б) статистичних даних об’єму запасів;
в) даних обліку запасів і може здійснюватися безперервно або через певні
періоди;
г) визначення параметрів запасів на кожен момент часу;
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д) усі відповіді вірні.
20. Необхідність контролю стану запасів обумовлена підвищенням витрат у
разі виходу фактичного розміру запасу за рамки, передбачені нормами
запасу:
а) так;
б) ні.
Тема 4. Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями
логістики
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1.Метод швидкого реагування і розмір запасів.
Перелік питань для самоконтролю :
1. За якими ознаками диференціюється асортимент продукції?
2. Поясніть сутність системи своєчасного виробництва (ССВ) – «канбан».
3. Назвіть функції системи своєчасного виробництва (ССВ)?
4. Назвіть переваги використання системи своєчасного виробництва.
5. Назвіть складові скорочення запасів при використанні технології
швидкого реагування.
Тестові завдання:
1. Весь асортимент продукції диференціюється за ознаками:
а) частка товарної групи в частковому обсязі обороту підприємства;
б) частка товарної групи в частковому прибутку підприємства;
в) частка товарної групи в загальному обсязі обороту підприємства;
г) частка товарної групи в часткових витратах підприємства;
д) усі відповіді вірні.
2. Весь асортимент продукції диференціюється за ознаками:
а) частка товарної групи в частковому обсязі обороту підприємства;
б) частка товарної групи в загальному прибутку підприємства;
в) частка товарної групи в загальних витратах підприємства;
г) частка товарної групи в часткових витратах підприємства;
д) усі відповіді вірні.
3. Наявність запасів впливає на функціонування підприємства, а саме:
а) на фінансовий стан;
б) на структуру майна;
в) на обслуговування клієнтів;
г) на оборотність активів;
д) усі відповіді вірні.
4. Наявність запасів впливає на функціонування підприємства, а саме:
а) на використання потужності підприємства;
б) на продуктивність та ефективність ланцюга поставок;
в) на реалізацію матеріальних потоків;
г) на обслуговування клієнтів;
д) усі відповіді вірні.

[1- 11;
14- 21]

20

5. Зниження запасів можливо досягти завдяки:
а) компромісу рішень на придбання запасів;
б) усунення зайвих запасів;
в) економії придбання ресурсів за рахунок скорочення виробництва;
г) придбання менш якісних запасів;
д) усі відповіді вірні.
6. Система своєчасного виробництва (ССВ) «канбан» означає:
а) «втягування» підприємства у виробничий процес;
б) «укидання» підприємства у виробничий процес.
7. До основних підходів системи своєчасного виробництва належить:
а) принцип «втягування» у виробництво;
б) значні запаси;
в) спеціалізований характер праці;
г) якість прийнятного рівня;
д) усі відповіді вірні.
8. До основних підходів системи своєчасного виробництва належить:
а) централізоване забезпечення;
б) незначні чи нульові запаси;
в) спеціалізований характер праці;
г) якість прийнятного рівня;
д) усі відповіді вірні.
9. До основних підходів системи своєчасного виробництва належить:
а) централізоване забезпечення;
б) значні запаси;
в) універсальний характер праці;
г) якість прийнятного рівня;
д) усі відповіді вірні.
10. До основних підходів системи своєчасного виробництва належить:
а) централізоване забезпечення;
б) значні запаси;
в) спеціалізований характер праці;
г) всеохоплюючий контроль якості;
д) усі відповіді вірні.
11. Зниження запасів на підприємстві може здійснитися за рахунок:
а) зменшення обслуговування клієнтів;
б) усуненням зайвих запасів;
в) продуктивності та ефективності ланцюгів поставок;
г) всеохоплюючого контролю якості;
д) усі відповіді вірні.
12. Зниження запасів на підприємстві може здійснитися за рахунок:
а) зменшення обслуговування клієнтів;
б) підвищенням інформаційного забезпечення завдяки впровадженню
комп'ютерних технологій;
в) продуктивності та ефективності ланцюгів поставок;
г) всеохоплюючого контролю якості;
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д) усі відповіді вірні.
13. Зниження запасів на підприємстві може здійснитися за рахунок:
а) зменшення обслуговування клієнтів;
б) зростанням конкуренції на ринку транспортних послуг;
в) продуктивності та ефективності ланцюгів поставок;
г) стрімкої оборотності активів;
д) усі відповіді вірні.
14. Перевагами використання системи своєчасного виробництва є:
а) зменшення капітальних витрат на утримання складських приміщень для
запасів і готової продукції;
б) зменшення рівня запасів, що означає менше вкладень капіталу в
товарноматеріальні запаси;
в) скорочення циклу замовлень і зростання надійності його виконання
сприяють суттєвому зменшенню потреби в резервному запасі;
г) гнучкість підприємства, яка полягає в можливості швидко реагувати на
зміну кон’юнктури ринку;
д) усі відповіді вірні.
15. Перевагами використання системи своєчасного виробництва є:
а) зниження ризику морального зношення запасів;
б) зниження втрат від браку і зменшення витрат на переробку;
в) зменшення обсягу документації;
г) зниження витрат на основні виробничі матеріали за рахунок підвищення
якості придбаних матеріалів;
д) усі відповіді вірні.
16. «Попадання в мішень» означає, що:
а) в переддень поставки виник дефіцит товарів;
б) останню одиницю товару продали в момент прибуття наступної партії;
в) до моменту наступної доставки всі покупці йшли з покупками;
г) усі відповіді вірні.
17. «Попадання в молоко" означає, що:
а) в переддень поставки виник дефіцит товарів;
б) останню одиницю товару продали в момент прибуття наступної партії;
в) до моменту наступної доставки всі покупці йшли з покупками;
г) усі відповіді вірні.
18. «Попадання в край мішені" означає, що:
а) в переддень поставки виник дефіцит товарів;
б) останню одиницю товару продали в момент прибуття наступної партії;
в) до моменту наступної доставки всі покупці йшли з покупками;
г) усі відповіді вірні.
19. Скорочення загального запасу в торговій мережі здійснюється за
рахунок:
а) скорочення поточного запасу внаслідок зниження розміру партії і
збільшення частоти поставок;
б) скорочення неминучою помилки при прогнозуванні;
в) скорочення страхового запасу;
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г) усі відповіді вірні.
20. Великий вплив на сукупні витрати системи розподілу має:
а) кількість поставок товару;
б) кількість використовуваних складів;
в) кількість заощаджених коштів;
г) усі відповіді вірні.
Тема 5. Інвентаризація запасів
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Інвентаризації запасів, які знаходяться в дорозі.
2. Документальне оформлення процедури проведення інвентаризації.
Перелік питань для самоконтролю:
1. Для чого потрібно проведення інвентаризації запасів на підприємстві?
2. Надайте господарсько-правові ознаки інвентаризації.
3. Коли потрібне обов'язкове проведення інвентаризації запасів на
підприємстві?
4. За яких умов настає відповідальність за порушення норм і правил
проведення інвентаризації?
5. Назвіть види інвентаризації. Охарактеризуйте їх.
6. Які данні наводяться в описах на товарно-матеріальні цінності, що
перебувають у дорозі?
7. Назвіть документальне забезпечення інвентаризації.
Тестові завдання:
1. Інвентаризація - це:
а) періодична перевірка наявності та стану ТМЦ (основних і оборотних
засобів) в натурі, а також наявності коштів;
б) певна послідовність практичних дій із документального підтвердження
наявності, стану та оцінки майна й зобов'язань підприємства для
забезпечення достовірності даних обліку й звітності;
в) перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі виробничих
запасів, що знаходяться в місцях зберігання, і зіставлення наявності з
даними бухгалтерського обліку, інвентаризація матеріальних цінностей є
одним із радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і
роботою матеріально відповідальних осіб;
г) усі відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
2. Інвентаризація - це:
а) вибіркова перевірка даних запасів на складі та в дорозі;
б) документальне підтвердження облікових даних;
в) часткове підтвердження наявності сировини і матеріалів на складі;
г) перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі виробничих
запасів, що знаходяться в місцях зберігання, і зіставлення наявності з
даними бухгалтерського обліку, інвентаризація матеріальних цінностей є
одним із радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і
роботою матеріально відповідальних осіб;
д) правильної відповіді не надано.

[3- 11;
14- 16,18 21]
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3. Інвентаризувати, означає:
а) повну або часткову перевірку видів господарської діяльності
підприємства;
б) ретельну перевірку матеріально-відповідальних осіб;
в) виконання технічних дій зі складання опису інвентарю, майна;
г) усі відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
4. До господарсько-правових ознак інвентаризації належить:
а) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
б) нормативно-правове регулювання;
в) раптовість дій;
г) розрахунок собівартості продукції;
д) правильної відповіді не надано.
5. До господарсько-правових ознак інвентаризації належить:
а) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
б) проведення дій на підставі розпорядчого документу;
в) раптовість дій;
г) розрахунок собівартості продукції;
д) правильної відповіді не надано.
6. До господарсько-правових ознак інвентаризації належить:
а) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
б) здійснення дій колегіальним органом;
в) раптовість дій;
г) розрахунок собівартості продукції;
д) правильної відповіді не надано.
7. До господарсько-правових ознак інвентаризації належить:
а) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
б) лічильна та бухгалтерська обробка документів; узагальнення та
реалізація результатів;
в) раптовість дій;
г) розрахунок собівартості продукції;
д) правильної відповіді не надано.
8. До господарсько-правових ознак інвентаризації належить:
а) проведення дій на підставі розпорядчого документу;
б) лічильна та бухгалтерська обробка документів; узагальнення та
реалізація результатів;
в) застосування органолептичних прийомів; реєстрація та оцінка фактів;
г) нормативно-правового регулювання;
д) усі відповіді вірні.
9. До видів перевірок на підприємстві належить:
а) натуральна;
б) документальна;
в) органолептична;
г) сенсорна;
д) усі відповіді вірні.
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10. Обов’язкове проведення інвентаризації відбувається у зв’язку:
а) встановленням фактів крадіжок або зловживань, зіпсування цінностей, а
також за приписом судово-слідчих органів;
б) передачею майна державного підприємства в оренду, приватизацією
майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в
акціонерне товариство;
в) зі зміною матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі
справ);
г) ліквідацією підприємства;
д) усі відповіді вірні.
11. Нормативний документ який регулює проведення інвентаризації на
підприємстві - це:
а) Закон України «Про захист прав споживачів»;
б) Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
в) Постанови Кабінету Міністрів України;
г) Цивільний кодекс України;
д) усі відповіді вірні.
12. Об’єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються:
а) радником президента України;
б) заступником секретаря Верховної Ради України;
в) керівником або головою правління підприємства;
г) регіональним органом Верховної Ради України;
д) усі відповіді вірні.
13. При інвентаризації запасів відбувається записування в описи:
а) за місцем зберігання;
б) за матеріально відповідальними особами;
в) за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного
номера, виду, групи, сорту і кількості (рахунком, вагою або мірою);
г) правильної відповіді не надано;
д) усі відповіді вірні.
14. Інвентаризацію на підприємстві проводить:
а) наглядова Рада;
б) місцьвиконком;
в) інвентаризаційна комісія;
г) наглядачі Верховної Ради України;
д) усі відповіді вірні.
15. Документальна перевірка - це:
а) перевірка об’єктів і визначення їх кількості шляхом підрахунку,
зважування, обміру;
б) перевірка майнових прав (дебіторської заборгованості);
в) перевірка стану основних засобів;
г) перевірка готівкових рахунків підприємства;
д) усі відповіді вірні.
16. Натуральна перевірка - це:
а) перевірка об’єктів і визначення їх кількості шляхом підрахунку;
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б) перевірка майнових прав (дебіторської заборгованості);
в) перевірка стану основних засобів;
г) перевірка готівкових рахунків підприємства;
д) усі відповіді вірні.
17. Обліковою політикою підприємства відносно формування логістичних
операцій з придбання виробничих запасів передбачено:
а) використання методів калькулювання собівартості, які оптимізують
логістичні витрати при придбанні і використанні виробничих запасів;
б) формування облікової інформації про логістичні витрати на різних
етапах руху придбаних виробничих запасів у вигляді внутрішньої звітності
підприємства;
в) забезпечення взаємодії персоналу підприємства на основі дієвості
документообігу, визначення порядку інвентаризації, захисту інформації
щодо запасів (ціни, якість, асортимент, постачальники, напрями
використання тощо);
г) правильної відповіді не надано;
д) усі відповіді вірні.
18. Відповідальність за порушення норм і правил проведення інвентаризації
може настати:
а) за невідповідність внесених до описів відмітних ознак товарноматеріальних цінностей (тип, сорт, марка, розмір), за якими визначають їх
ціну;
б) за несвоєчасність і недодержання порядку проведення інвентаризації,
визначеного письмовим розпорядженням (наказом) керівника підприємства
і врегульованого чинним законодавством України;
в) за неповну і неточну інформацію, внесену в інвентаризаційні описи та в
інші інвентаризаційні документи;
г) за неправильне і неточне, несвоєчасне оформлення інвентаризаційних
документів, що не відповідає встановленому на підприємстві порядку;
д) усі відповіді вірні.
19. До видів інвентаризації належать:
а) добровільна, обов'язкова;
б) раптова, планова;
в) суцільна, раптова;
г) усі відповіді вірні.
20. В описах на товарно-матеріальні цінності, що перебувають у дорозі, по
кожному окремому відправленню наводяться дані:
а) дата відвантаження;
б) кількість і вартість (згідно з даними обліку);
в) найменування (згідно з документом);
г) перелік і номери документів, на підставі яких ці цінності, які не прибули
у встановлений термін і значаться в обліку як матеріали в дорозі;
г) усі відповіді вірні.
Тема 6. Поняття, види і функції складів
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:

[1- 11;
14- 16, 1821]
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1. Види складів.
2. Функції складів.
Перелік питань для самоконтролю:
1.
Назвіть, які склади повинно мати виробниче підприємство для
забезпечення безперервності виробничого процесу?
2. Назвіть основні задачі складської логістики.
3. Наведіть класифікаційні ознаки складів.
4. Які функції виконують склади?
5. Які матеріальні потоки обробляються на складі?
Тестові завдання:
1. Які складові визначають та характеризують систему складування?
а) логістичні операції на складі;
б) технічні засоби, призначені для переміщення вантажу на території
складу;
в) місце розташування, вид і розмір складу;
г) правильні відповіді а, б, в;
д) правильні відповіді а, б.
2. Транспорт в логістиці - це:
а) галузь матеріального виробництва, яка здійснює перевезення людей і
вантажу;
б) сфера виробництва матеріальних послуг;
в) провідник матеріального потоку;
г) одна з найбільш витратних функціональних підсистем підприємства;
д) відособлена підсистема яка вимагає підвищеного уваги керівництва.
3. Які бувають задачі логістики складування?
а) тактичні;
б) стратегічні;
в) правильні обидві відповіді;
г) обидві відповіді невірні.
4. Класифікація складів за видом продукції:
а) склад матеріальних ресурсів;
б) загальновиробничий склад;
в) спеціальний склад;
г) дільничній склад;
д) усі надані відповіді вірні.
5. Склади матеріальних ресурсів:
а) накопичуються і очікують свого споживача готові вироби;
б) забезпечують безперервність виробничого процесу;
в) дозволяють утримувати запас, що забезпечує безперервність збуту,
безперебійне задоволення попиту на продукцію;
г) правильної відповіді не надано.
6. Склади готової продукції:
а) накопичуються і очікують свого споживача готові вироби;
б) забезпечують безперервність виробничого процесу;
в) дозволяють утримувати запас, що забезпечує безперервність збуту,
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безперебійне задоволення попиту на продукцію;
г) правильної відповіді не надано.
7. На складах торгівлі:
а) накопичуються і очікують свого споживача готові вироби;
б) забезпечується безперервність виробничого процесу;
в) утримується запас, що забезпечує безперервність збуту, безперебійне
задоволення попиту на продукцію;
г) правильної відповіді не надано.
8. По типу продукції склади поділяються на:
а) склади на ділянці руху продукції виробничо-технічного призначення склади матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції промислового
призначення;
б) широкого асортименту;
в) склади транспортних посередників;
г) склади буферних запасів;
д) запасних частин.
9. До функцій складів належать:
а) транспортування продукції;
б) контроль якості матеріальних запасів;
в) консолідація і розукрупнення вантажів;
г) упакування продукції;
д) маркетингові послуги.
10. До функцій складів належать:
а) транспортування продукції;
б) контроль якості матеріальних запасів;
в) перетворення виробничого асортименту у споживчий;
г) упакування продукції;
д) маркетингові послуги.
11. До функцій складів належать:
а) транспортування продукції;
б) контроль якості матеріальних запасів;
в) складування і зберігання продукції;
г) упакування продукції;
д) маркетингові послуги.
12. До функцій складів не належать:
а) перетворення виробничого асортименту у споживчий;
б) контроль якості матеріальних запасів;
в) складування і зберігання продукції;
г) надання складських послуг;
д) консолідація і розукрупнення вантажів.
13. До функцій складів не належать:
а) перетворення виробничого асортименту у споживчий;
б) транспортування продукції;
в) складування і зберігання продукції;
г) надання складських послуг;
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д) консолідація і розукрупнення вантажів.
14. До функцій складів не належать:
а) перетворення виробничого асортименту у споживчий;
б) транспортування продукції;
в) складування і зберігання продукції;
г) надання складських послуг;
д) консолідація і розукрупнення вантажів.
15. До послуг, які надаються складами, належать:
а) сортування і маркірування;
б) фасування й упакування;
в) експедиторські послуги;
г) усі надані відповіді вірні;
д) правильної відповіді не надано.
16. Для раціоналізації виконання складських операцій на часовому відрізку
розробляють:
а) технологічні карти;
б) технологічні графіки;
в) технологічні завдання;
г) технологічні моделі;
д) технологічні паспорти.
17. Вкажіть розміри стандартного плоского піддона:
а) 1200 мм × 800 мм;
б) 600 мм × 800 мм;
в) 600 мм × 400 мм;
г) 400 мм × 400 мм;
д) 600 мм × 600 мм.
18. Відносно функціональних базисних областей логістики виділяють
склади:
а) постачання, виробництва, розподілу;
б) сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва,
готової продукції, тари, зворотних відходів;
в) власних і логістичних посередників;
г) вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широкого асортименту;
д) правильної відповіді не надано.
19. Відносно логістичних посередників виділяють склади:
а) постачання, виробництва, розподілу;
б) сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва,
готової продукції, тари, зворотних відходів;
в) власних і логістичних посередників;
г) вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широкого асортименту;
д) правильної відповіді не надано.
20. За широтою асортименту виділяють склади
а) постачання, виробництва, розподілу;
б) сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва,
готової продукції, тари, зворотних відходів;
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в) власних і логістичних посередників;
г) вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широкого асортименту;
д) правильної відповіді не надано.
21. Логістичний процес на складі:
а) вужчий, ніж технологічний;
б) співпадає з технологічним;
в) ширший, ніж технологічний;
г) зазвичай вужчий, ніж технологічний, але може і співпадати з ним;
д) правильної відповіді не надано.
22. Логістичний процес на складі не включає:
а) розвантаження і приймання товарів;
б) складування і зберігання товарів;
в) надання послуг клієнтам;
г) правильної відповіді не надано;
д) усі надані відповіді вірні.
Тема 7. Склад як елемент логістичної системи
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Визначення місця розташування розподільного центру методом пробної
точки.
2. Ухвалення рішення про користування послугами найманого складу.
Перелік питань для самоконтролю:
1. Які використовуються методи визначення місця розташування
розподільчого складу на території, що обслуговується підприємством?
2. Які фактори необхідно враховувати при виборі ділянки під розподільчий
центр?
3. Які існують принципові стратегії розташування складів?
4. Які умови підприємство повинне враховувати приймаючи рішення про
кількість складів?
5. Назвіть основний показник, що характеризує те або інше складське
приміщення.
6. Які переваги має для підприємств оренда складів загального
користування?
Тестові завдання:
1. Площа усіх приміщень складу - це:
а) складська площа товарного складу;
б) вантажна площа;
в) загальна площа товарного складу;
г) підсобна площа;
д) правильна відповідь не наведена.
2. Допоміжне складське приміщення…..:
а) використовують для збереження пакувальних та обв’язувальних
матеріалів;
б) призначене для інвентарю;
в) призначене для розміщення апарату управління;

[1- 11;
14 - 21]

30

г) призначене для розміщення технологічного обладнання;
д) правильна відповідь не наведена.
3. Ємність складу - це:
а) характеристика приміщень основного виробничого призначення яка
виражає їх місткість;
б) об’єм товарної маси у натуральному вимірі;
в) правильні обидві відповіді;
г) жодна відповідь не вірна.
4. Які чинники, що впливають на кількість складів, можна виділити:
а) рівень обслуговування клієнтів;
б) транспортне обслуговування;
в) частота і ритмічність поставок малими партіями;
г) усі надані відповіді вірні.
5. Завдання розміщення розподільних центрів формулюється як пошук:
а) оптимального рішення;;
б) субоптимального (близького до оптимального) рішення;
в) усі надані відповіді вірні;
г) жодна відповідь не вірна.
6. До методів вирішення завдань розміщення розподільних центрів
належать:
а) евристичні методи;
б) метод визначення центру ваги фізичної моделі системи розподілу;
в) метод повного перебору;
г) метод пробної точки;
д) усі надані відповіді вірні.
7. До основних чинників, що впливають на вибір ділянки під розподільний
центр вже після того, як рішення про географічне місце розташування
центру прийнято належать:
а) транспортна доступність місцевості;
б) розмір і конфігурація ділянки;
в) плани місцевої влади;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
8. Розміщення оптових ринків вимагає врахування великої кількості
факторів. При цьому основними з них є:
а) розмір зони обслуговування, в межах якої знаходиться достатня кількість
потенційних користувачів послугами оптового ринку;
б) наявність розвиненої транспортної інфраструктури: автодороги,
залізниці, аеропорти, водні магістралі;
в) можливість розширення ділянки землі у зв'язку із зростанням торгової
активності ринку;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
9. Розміщення оптових ринків вимагає врахування великої кількості
факторів. При цьому основними з них є:
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а) місцеве законодавство;
б) будівельні фактори;
в) можливість розширення ділянки землі у зв'язку із зростанням торгової
активності ринку;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
Тема 8. Склад як самостійна логістична система
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Транспортно-технологічна схема переробки вантажів на складі.
Перелік питань для самоконтролю:
1. Від чого залежить зміст і об'єм складського технологічного процесу?
2. Які операції здійснюються на складі при відпуску товарів покупцям?
3. Яка підготовча робота проводиться на складі до прибуття вантажу?
4. Від яких заходів залежить ефективність управління логістичними
процесами на складах?
5. Наведіть транспортно-технологічна структуру переробки вантажу на
складі підприємства оптової торгівлі.
6. Назвіть головну мету логістичної оптимізації технологічного процесу.
Тестові завдання:
1. Зміст і об'єм складського технологічного процесу залежать від:
а) фізико-хімічних властивостей товарів, що зберігаються;
б) виду складу;
в) об'єму вантажообігу;
г) усі відповіді вірні.
2. Для виконання основних технологічних операцій на складі призначені
приміщення:
а) основного виробничого призначення;
б) допоміжного призначення;
в) підсобно-технічного призначення;
г) усі надані відповіді вірні.
3. Основні підйомно-транспортні операції які проводяться на складах:
а) захват вантажів;
б) підйом, переміщення та видача вантажу;
в) укладка вантажу в штабель, на стелажі, зняття його з стелажів;
г) кріплення вантажів, укладання та прибирання підкладок;
д) накладання або зняття захватних пристроїв.
4. До вантажопідіймальних машин відносять:
а) крани;
б) вантажні ліфти;
в) підлогові візки;
г) автонавантажувачі;
д) усі надані відповіді вірні.
5. Штабельне зберігання являє собою спосіб зберігання товарів у тарі, на
піддонах, малогабаритних контейнерах, покладених за певною схемою в
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кілька ярусів:
а) так;
б) ні.
6. Штабель з товарами потрібно розміщувати на складах не ближче ніж …
метрів від зовнішньої стіни:
а) 0,5;
б) 0,8;
в) 1,0;
г) правильна відповідь не наведена.
7. До направлення вдосконалення роботи складів належить:
а) оптимізація складських технологічних процесів;
б) оптимізація розміщення товарів на складі;
в) стандартизація складських технологічних процесів;
г) усі надані відповіді вірні.
8. Виконання операцій, пов'язаних з надходженням товарів, передбачає:
а) розвантаження транспортних засобів;
б) доставку товарів в зону приймання;
в) розпаковування і приймання їх по кількості і якості;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
9. Розташуйте у послідовному порядку операції, пов'язані з відпусткою
товарів покупцям:
1) переміщення товарів до ділянки комплектування замовлень;
2) експедиційні операції по відправці товарів покупцям (формування
маршрутів, вантаження транспортних засобів, централізована доставка
товарів);
3) відбір товарів;
4) підготовка товарів до відпустки (переупаковування, укладання на
піддони, в контейнери);
5) комплектування замовлень;
6) здача товарів одержувачам.
10. Технологія виконання складських операцій залежить від:
а) умов поставки товарів;
б) задач і функцій, виконуваних складом;
в) особливостей пристрою складських приміщень і їх розмірів;
г) ступеня механізації складських операцій;
д) усі надані відповіді вірні.
11. Технологія виконання складських операцій залежить від:
а) умов поставки товарів;
б) задач і функцій, виконуваних складом;
в) внутрішнього планування складів;
г) ступеня механізації складських операцій;
д) усі надані відповіді вірні.
12. Технологія виконання складських операцій залежить від:
а) оснащення складів устаткуванням для зберігання товарів;
б) задач і функцій, виконуваних складом;
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в) умов поставки товарів;
г) ступеня механізації складських операцій;
д) усі надані відповіді вірні.
13. Технологія виконання складських операцій залежить від:
а) оснащення складів устаткуванням для зберігання товарів;
б) внутрішнього планування складів;
в) особливостей пристрою складських приміщень і їх розмірів;
д) усі надані відповіді вірні.
14. До принципів раціональної організації складського технологічного
процесу належить:
а) вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;
б) планомірність і ритмічність;
в) установлення структури і величини витрат по кожній складовій;
г) організація виконання замовлень і поставку товарів;
д) усі надані відповіді вірні.
15. До принципів раціональної організації складського технологічного
процесу належить:
а) вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;
б) раціональна організація товарного потоку;
в) установлення структури і величини витрат по кожній складовій;
г) організація виконання замовлень і поставку товарів;
д) усі надані відповіді вірні.
16. До принципів раціональної організації складського технологічного
процесу належить:
а) ефективне використовування засобів праці;
б) вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;
в) установлення структури і величини витрат по кожній складовій;
г) організація виконання замовлень і поставку товарів;
д) усі надані відповіді вірні.
17. До принципів раціональної організації складського технологічного
процесу належить:
а) організація виконання замовлень і поставку товарів;
б) вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;
в) установлення структури і величини витрат по кожній складовій;
г) механізація і автоматизація складських операцій;
д) усі надані відповіді вірні.
18. До принципів раціональної організації складського технологічного
процесу належить:
а) організація виконання замовлень і поставку товарів;
б) вибір прямого чи опосередкованого каналу збуту;
в) установлення структури і величини витрат по кожній складовій;
г) повне збереження властивостей товарів;
д) усі надані відповіді вірні.
19. До принципів раціональної організації складського технологічного
процесу належить:
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а) механізація і автоматизація складських операцій;
б) ефективне використовування засобів праці;
в) раціональна організація товарного потоку;
г) повне збереження властивостей товарів;
д) усі надані відповіді вірні.
20. Приймання товарів здійснюється відповідно до правил, що містяться в
інструкціях:
а) «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і
товарів народного споживання по кількості»;
б) «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і
товарів народного споживання в асортименті»;
в) «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і
товарів народного споживання за якістю»;
г) «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і
товарів народного споживання за часом надходження»;
д) усі надані відповіді вірні.
21. Логістичні служби повинні проектувати відносно складських операцій:
а) технологічні карти і графіки;
б) наскрізні транспортно-технологічні схеми переробки вантажів по
логістичному ланцюгу;
в) узгоджені з постійними партнерами стандартні процедури;
д) усі надані відповіді вірні.
22. Мета логістичної оптимізації технологічного процесу на будь-якому з
складів ланцюга товароруху є:
а) така його організація, яка здійснює формування каналів збуту;
б) така його організація, яка ефективно здійснює маркетингові заходи;
в) така його організація, яка визначає ефективність збуту;
г) така його організація, яка забезпечує мінімум приведених витрат по
ланцюгу в цілому;
д) правильна відповідь не наведена.
Тема 9. Показники роботи складу
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Карти організації робочих місць персоналу складу.
Перелік питань для самоконтролю:
1. Назвіть операції зі стандартизації які входять до складу складського
процесу.
2. Які процедури підлягають стандартизації на складах?
3. Надайте приклади технологічних карток у різних сферах діяльності.
4. За якими видами кваліфікуються технологічні картки?
5. Назвіть елементи технологічних карт у сільському господарстві.
6. Назвіть елементи технологічних карт у будівельній галузі.
7. Назвіть елементи технологічних карт у лісогосподарської діяльності.
8. Назвіть елементи технологічних карт при навчанні.
9. Назвіть елементи технологічних карт при наданні адміністративних
послуг.
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10. Назвіть елементи технологічних карт в діяльності ресторанів та кафе.
11. Назвіть елементи технологічних карт в діяльності перукарень
12. З яких етапів складається аналіз виконання операцій технологічних
процесів на складах торгівлі?
13. Надайте приклад карти організації робочого місця водія
електронавантажувача.
Тестові завдання:
1. До операцій зі стандартизації належать:
а) операції, що впливають на інфраструктуру підприємства;
б) операції, від якості виконання яких істотно залежить рівень сервісу;
в) операції, що впливають на належне використання технологічних
приладів ;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
2. До операцій зі стандартизації належать:
а) операції, що впливають на збереження матеріальних цінностей;
б) операції, від якості виконання яких істотно залежить рівень сервісу;
в) операції, від раціональності виконання яких істотно залежать витрати
складу;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
3. До операцій зі стандартизації належать:
а) операції, що впливають належне оформлення документів;
б) операції, від якості виконання яких залежить заробітна плата
працівникам складу;
в) операції, від раціональності виконання яких істотно залежать витрати
складу;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
4. До операцій зі стандартизації належать:
а) операції, що впливають на збереження матеріальних цінностей;
б) операції, від якості виконання яких залежить строк зберігання товару;
в) операції, від раціональності виконання яких залежить якість
обслуговування клієнтів;
г) правильна відповідь не наведена;
д) усі надані відповіді вірні.
5. Технологічні картки застосовуються:
а) при транспортуванні вантажів;
б) при транспортуванні пасажирів;
в) в медицині;
г) сільському господарстві;
д) усі надані відповіді вірні.
6. Технологічні картки застосовуються:
а) при транспортуванні вантажів;
б) при транспортуванні пасажирів;
в) в метрології;
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г) в будівництві;
д) усі надані відповіді вірні.
7. Технологічні картки застосовуються:
а) при сертифікації;
б) при стандартизації;
в) в машинобудуванні;
г) в метрології;
д) в медицині.
8. Технологічні картки застосовуються:
а) при сертифікації;
б) при стандартизації;
в) у діяльності ресторанів та кафе;
г) в метрології;
д) усі надані відповіді вірні.
9. Технологічні картки застосовуються:
а) в магазинах роздрібної торгівлі;
б) у діяльності перукарень;
в) при сертифікації;
г) в метрології;
д) усі надані відповіді вірні.
10. Технологічні картки застосовуються:
а) в лісовому господарстві;
б) у діяльності перукарень;
в) у сфері освіти;
г) у податковому плануванні;
д) усі надані відповіді вірні.
11. Технологічні картки застосовуються:
а) в метрології;
б) при сертифікації товарів, послуг;
в) при перевезенні вантажу;
г) при стандартизації;
д) правильна відповідь не наведена.
12. До процедур, що підлягають стандартизації на складах не належить:
а) розвантаження і приймання продукції на склад;
б) підготовка замовлення;
в) контроль і завантаження замовлення;
г) визначення капіталомісткості спорудження;
д) усі надані відповіді вірні.
13. До процедур, що підлягають стандартизації на складах не належить:
а) капіталовкладення в складський процес обробки вантажу;
б) підготовка замовлення;
в) контроль і завантаження замовлення;
г) інвентаризація;
д) усі надані відповіді вірні.
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14. До процедур, що підлягають стандартизації на складах не належить:
а) передача змін;
б) комерційна експлуатація транспортного засобу;
в) контроль і завантаження замовлення;
г) інвентаризація;
д) усі надані відповіді вірні.
15. До процедур, що підлягають стандартизації на складах не належить:
а) передача змін;
б) доступ на територію складу;
в) контроль і завантаження замовлення;
г) інвентаризація;
д) правильна відповідь не наведена.
16. Технологічна картка до знань має додаткові матеріали для перевірки
знань, такі як:
а) тестові завдання;
б) завдання для індивідуальної роботи;
в) питання для самоконтролю;
г) інструкції, алгоритми, опорні схеми;
д) усі надані відповіді вірні.
17. Технологічна картка до знань має додаткові матеріали для перевірки
знань, такі як:
а) категорії оцінювання;
б) завдання для індивідуальної роботи;
в) питання для самоконтролю;
г) інструкції, алгоритми, опорні схеми;
д) усі надані відповіді вірні.
18. За структурою технологічні картки не використовуються, як:
а) типові;
б) текстові;
в) табличні;
г) комбіновані;
д) усі надані відповіді вірні.
19. За структурою технологічні картки використовуються, як:
а) у вигляді схем, алгоритмів;
б) текстові;
в) табличні;
г) комбіновані;
д) усі надані відповіді вірні.
20. За структурою технологічні картки не використовуються, як:
а) у вигляді схем, алгоритмів;
б) індивідуальні;
в) табличні;
г) комбіновані;
д) усі надані відповіді вірні.
21. Графічне зображення процесів, виконання яких необхідно для
досягнення однієї або декількох цілей, із зазначенням взаємозв’язків між
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цими процесами - це:
а) технологічні картки;
б) мережева модель;
в) логістичний ланцюг;
г) логістичний канал;
д) правильна відповідь не наведена.
Тема 10. Організація складських процесів з елементами логістики
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання, розглянути
додаткові питання за темою.
Перелік питань для самостійного вивчення:
1. Відбір асортименту за замовленням оптових покупців.
2. Відвантаження товарів зі складів.
Перелік питань для самоконтролю:
1. Наведіть перелік комплексу операцій з відбору та відпуску товарів зі
складу оптового торговельного підприємства.
2. Назвіть два методи які використовуються при відборі товарів з місць
зберігання.
3. Які організовують служби на оптових базах та великих складах для
вдосконалення організації відпуску товарів?
4. Які упроваджуються системи комплектування замовлень на складах для
прискорення комплектування замовлень?
5. Назвіть способи комплектування замовлень на складах.
Тестові завдання:
1. Послідовне комплектування окремих замовлень на складах здійснюється:
а) способом одночасного комплектування товарів однієї номенклатури з
дальнім розсортуванням за окремими замовленнями;
б) способом відбору товарів у асортиментному розрізі за номенклатурними
позиціями.
2. Для вдосконалення організації відпуску товарів на оптових базах або
великих складах організовують:
а) служби маркетингу;
б) диспетчерські служби;
в) планово-економічні служби;
г) транспортні служби.
3. Відпуск товарів зі складу може здійснюватися у таких формах:
а) відпуск товарів представникові одержувача на складі;
б) централізована доставка товарів у роздрібну торговельну мережу;
в) відвантаження товарів немісцевим одержувачам залізничним,
автомобільним або іншим магістральним транспортом;
г) міжскладський відпуск товарів;
д) усі наведені відповіді вірні.
4. До комплексу операцій з відбору та відпуску товарів зі складу оптового
торговельного підприємства належать:
а) упакування товарів, пломбування й маркування укрупнених вантажних
одиниць;
б) знайомлення та опрацювання документів (відбіркових листів, замовлень
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та ін.) з вимогами на відбір та відпуск товарів зі складу;
в) дештабелювання товарів;
г) переміщування товарів до місця формування відвантажуваної партії;
д) усі наведені відповіді вірні.
5. До комплексу операцій з відбору та відпуску товарів зі складу оптового
торговельного підприємства належать:
а) відбір товарів з місць зберігання;
б) переміщування товарів у зону комплектування замовлень покупців;
в) товарну обробку й сортування;
г) комплектування замовлень і укладання товарів у тару або укрупнену
вантажну одиницю;
д) усі наведені відповіді вірні.
6. Головною перевагою штабельного способу укладання товарів на
зберігання є:
а) підвищення надійності зберігання вантажу та безпечність проведення
складських робіт за рахунок стійкості вантажних одиниць і самого
обладнання;
б) максимальне використання площі та об'єму;
в) можливість автоматизації вантажопереробки внаслідок фіксації вантажу;
г) ефективніше використання місткості складу за рахунок збільшення
висоти укладання товарів;
д) усі наведені відповіді вірні.
7. Головною перевагою стелажного способу укладання товарів на
зберігання є:
а) підвищення надійності зберігання вантажу та безпечність проведення
складських робіт за рахунок стійкості вантажних одиниць і самого
обладнання;
б) максимальне використання площі та об'єму;
в) можливість автоматизації вантажопереробки внаслідок фіксації вантажу;
г) ефективніше використання місткості складу за рахунок збільшення
висоти укладання товарів;
д) усі наведені відповіді вірні.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Основні поняття відносно структури суспільного виробництва.
Роль запасів в економіці країни.
Мета створення запасів.
Основні види виробничих запасів.
Позитивна та негативна роль при створенні запасів.
Принципи визначення оптимального розміру запасів на підприємствах.
Основні умови збереження запасів.
Ризики при створенні запасів.
Причини створення страхових запасів.
Розподіл Пуассона.
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11. Основні системи контролю запасів.
12. Двухбункертна система контролю стану запасів.
13. Система періодичної перевірки стану запасів.
14. Контроль запасів на підприємстві.
15. Система своєчасного виробництва.
16. Основні принципи скорочення розподілу запасів на підприємстві.
17. Структура запасів на підприємстві.
18. Інвентаризація запасів на підприємстві.
19. Етапи проведення інвентаризації на складах.
20. Акт інвентаризації запасів.
21. Види і типи складів.
22. Вибір місце розташування складу.
23. Складське обладнання.
24. Розміщення товарів на складі.
25. Основні робітники складу, їх функції.
26. Принципи дії логістичної складської системи.
27. Позитивні і негативні характеристики власного і орендованого складського
господарства.
28. Оптові склади. Принципи роботи.
29. Основні принципи вибору оптимальної кількості складів.
30. Основні технологічні процеси на складі.
31. Методи швидкого пошуку розміщених товарів на складі.
32. Аналіз діяльності складського господарства.
33. Організація робочих місць на складі.
34. Основні спеціальності робітників складу, їх характеристика.
35. Основні складські процедури.
36. Оформлення складських документів, їх перелік.
37. Контроль складської діяльності.
38. Основні етапи приймання товарів на склад та відпуску поварів покупцям.
39. Вимоги функціонування складів.
40. Контроль за збереженням складської продукції.

5.1.2.Теми курсових робіт
Мета курсової роботи - є формування у майбутніх спеціалістів системних
знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики
розвитку цього напрямку та набуття навичок самостійної роботи щодо
засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління
матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах, отриманих
протягом навчання і надання їм якісно вищого наукового й
методологічного рівня.
Курсова робота повинна виявляти навички здобувача вищої освіти
самостійно вирішувати задачі щодо проектування та оцінки систем управління
запасами, а також організації та оптимізації системи складування в умовах
сучасної економіки.
Курсова робота складається із теоретичної та розрахункової частини.
Загальний обсяг курсової роботи становить 30-40 сторінок машинописного
(комп'ютерного) тексту.
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Тематика курсових робіт наведена у Методичних вказівках щодо
виконання курсових робіт з дисципліни «Складська логістика та управління
запасами» для здобувачів вищої освіти
освітньої програми «Логістика» зі
спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ
«СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ»
1. Організація і управління процесом переміщення та зберігання вантажів на
складах організації.
2. Розвиток логістики запасів в організації.
3. Матеріально-технічне забезпечення промислових підприємств.
4. Планування обсягу матеріалопотоків в організації
5. Система управління запасами на підприємстві.
6. Оптимізація витрат на замовлення та утримання запасів на підприємстві.
7. Планування закупівель матеріально-технічних ресурсів на підприємстві.
8. Управління закупівельною діяльністю підприємства.
9. Стратегія постачання ресурсів на підприємстві.
10.Використання інформаційних технологій у закупівельній діяльності.
11.Управління переміщенням та зберігання товарів на складах.
12.Організація складської логістики на підприємстві.
13.Технічна оснащеність та технологія вантажопереробки на складі
підприємства.
14.Складська мережа та складське господарство.
15.Основні форми власності складу.
16.Види і розміри складів. Розробка оптимальної системи складування.
17. Удосконалення системи контролінгу складського господарства на
підприємстві.
18.Системи контролю стану запасів на підприємстві.
19.Види запасів. Розрахунок потреби запасів на підприємстві.
20.Складська мережа. Вибір місця для складу.
6. Методи навчання
З метою забезпечення кращого засвоєння здобувачами вищої освіти
поточного матеріалу передбачається під час проведення лекції максимально
тісно пов’язувати цей матеріал з реальним життям, наповнювати його
конкретним змістом, відображати в ньому всі активні зміни, які відбуваються у
економічному середовищі.
Для збільшення інтересу здобувачів до процесу навчання і підвищення їх
уваги передбачається провести дискусії за певними темами. При аналізі
найбільш гострих та проблематичних питань планується застосовувати метод
“мозкового штурму”.
При проведенні практичних занять за всіма темами передбачено
організовувати бесіди по окремих питаннях теми, що розглядається на занятті,
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порівнювати теоретичний матеріал з реальними подіями, що відбуваються у
світі та Україні, обговорювати найоптимальніші шляхи виходу із скрутних
положень за різних економічних умов, що панують у суспільстві.
При вивченні дисципліни використовується метод презентації. Для участі
в такому практичному занятті здобувачі вищої освіти готують інформацію
щодо різних тем дисципліни «Складська логістика та управління запасами», та
презентують на практичному занятті.
Під час самостійної роботи здобувачі вищої освіти готують реферати,
наукові роботи за актуальними темами, також передбачається, що здобувачі
вищої освіти
після виконання їх готовлять доповідь для публічного
обговорення в аудиторії та проведення дискусії або для участі у наукових
конференціях здобувачів освіти.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Поняття і функції запасу. Причини формування запасу.
2. Цілі і об'єктивні чинники підвищення рівня запасів.
3. Класифікації запасів (за формою запасів, за місцем знаходження, в
залежності від періоду освіти, за призначенням).
4. Поняття виробничих, товарних і підготовчих запасів.
5. Поняття запасів: неліквідні, спекулятивні, запаси просування (рекламні),
страхові, сезонні.
6. Розподіл Пуассона.
7. Концепції запасів в логістиці. Концепція мінімізації запасів.
8. Параметри основних систем контролю стану запасів.
9. Характеристика систем контролю стану запасів.
10. Поняття поточного і страхового запасів.
11. Основні причини скорочення запасів (негативна роль запасів).
12. Види інвентаризації запасів. Порядок проведення.
13. Порядок, нормативна база та особливості проведення інвентаризації.
14. Види інвентаризації. порядок проведення.
15. Основні причини створення запасів (позитивна роль запасів).
Документальне оформлення процедури проведення інвентаризації.
16. Періодичні моделі (стратегії) управління запасами.
17. Моделі (стратегії) управління запасами з точкою замовлення.
18. Застосування ABC-аналізу в управлінні запасами.
19. Застосування XYZ-аналізу в управлінні запасами.
20. Концентрація запасів як метод їх скорочення.
21. Нормування рівня запасів і оборотних коштів, вкладених в запаси.
22. Метод швидкого реагування и розмір запасів.
23. Структурування впліву запасів на функціонування підприємства.
24. Інформація, необхідна при управлінні запасами (за групами «споживання»,
«поставки», «витрати»). Вимоги до інформації. Джерела інформації.
25. Ключові параметри ланцюгів поставок, що впливають на формування
стратегії (моделі) управління запасами.
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26. Інтеграційний підхід до управління запасами в ланцюгах поставок.
27. Посередники в ланцюгах поставок, їх основні функції.
28. Поняття аутсорсингу і його основні правила.
29. Співставлення систем своєчасного и традіційного виробництва. Переваги
своєчасного виробництва.
30. Узагальнюючі показники управління запасами: рівень обслуговування
клієнтів, рівень сумарних витрат на управління запасами.
31. Роль і місце складу в логістичній системі.
32. Функції і завдання складу в логістиці.
33. Умови ефективного функціонування складу в логістичній системі.
34. Класифікація складів по відношенню до базисних функціональним
областям логістики
35. Сучасні тенденції розвитку складського господарства.
36. Сучасні тенденції в технічному оснащенні складу: засоби механізації та
автоматизації.
37. Сучасні тенденції в технічному оснащенні складу: контейнери, стелажі,
засоби пакетування.
38. Сучасні тенденції в технічному оснащенні складу: піддони, ящики,
холодильне обладнання.
39. Регулювання процесу вантажопереробки.
40. Моделі оптимальної дислокації складів.
41. Логістичний процес вантажопереробки на складі: розвантаження вантажів,
приймання за кількістю і якістю.
42. Логістичний процес вантажопереробки на складі: внутрішньоскладське
транспортування, складування і зберігання.
43. Логістичний процес вантажопереробки на складі: принципи укладання
вантажу на зберігання і відвантаження.
44. Інформаційне обслуговування складу.
45. Критерії ефективності роботи складу і методика їх розрахунку.
46. Складські запаси і їх рівень.
47. Витрати на складі: капітальні витрати.
48. Витрати на складі: витрати на зберігання.
49. Витрати на складі: витрати по поточному обслуговуванню запасів.
50. Витрати на складі: трудові витрати.
51. Ризики, пов'язаних з старінням запасів на складі.
52. Характеристика робочої зони: зона розвантаження, приймання, основного
зберігання.
53. Характеристика робочої зони: стелажного зберігання, штабельного
зберігання.
54. Характеристика робочої зони: зона комплектації замовлення, зона
відвантаження.
55. Розрахунок потреби підйомно-транспортних машин.
56. Поняття і види штрихового кодування.
57. Документообіг складу.
58. Вимоги, що пред'являються законодавством до складів.
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59. Структура обслуговуючого персоналу складу.
60. Вимоги до персоналу складу.
8. Критеріі та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти
з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Коледжі
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Здобувач вищої освіти, який отримав оцінку «незадовільно» за
навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-
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бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
Результат
балів (перед
= (( навчальних занять +
підсумковим
за семестр
контролем)

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів
(здобувачів), екзаменових книжках. Присутність здобувачів вищої освіти на
проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач
вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамену), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамену), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамену).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен)
повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену) допускається
не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз –
викладачеві, а другий – комісії, що створюється на відділенні авіаційного
транспорту, електроенергетики і управління Коледжу. Незадовільні оцінки
виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Здобувачам вищої
освіти, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з
навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації
академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку
навчальних занять у наступному семестрі. Здобувачі вищої освіти, які не
ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з
Коледжу. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60
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балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Коледжу.
Вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної
дисципліни:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

80 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 79

65 –74
Задовільно
(“зараховано”)
60 – 64

21–59

Незадовільно
(„не зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
FX передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
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можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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