Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Економічний факультет
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
навчальна дисципліна: «Логістика»
ВАРІАНТ 1
І. Тестове завдання (1 бал за правильне рішення одного тесту):
1. Логістична система – це:
а) адаптивна система зi зворотним зв’язком, яка виконує певні логiстичнi функції
та операції;
б) доставка в задане місце необхідної кількості підготовлених до виробничого чи
особистого споживання продукту (послуги) при заданому рiвнi витрат;
в) доставка вантажів точно у призначений час при мінімальних витратах трудових і
матеріальних ресурсів;
г) усі відповіді правильні.
2. Логiстичнi системи поділяють:
а) на макро-, мiкро- та металогiстичнi;
б) макро- та металогiстичнi;
в) мiкро- та металогiстичнi;
г) усі відповіді правильні.
3.
а)
б)
в)
г)

Для традиційної концепції управління характерна така ознака:
низький рівень виробничої інтеграції;
високий рівень виробничої інтеграції;
відсутність виробничої інтеграції;
інтеграція не відповідає концепції.

4.
а)
б)
в)
г)

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

5. Принципова відмінність логістичного підходу від попередніх моделей управління
матеріальними ресурсами полягає в:
а) системі підготовки управлінського персоналу;
б) повній відмові від створення і зберігання запасів;
в) сприйнятті матеріальних об'єктів як єдиного потоку;
г) повній автоматизації процесів управління.

ІІ. Теоретичні питання деталізованого характеру:
1. Зміст потоків послуг.(оцінюється в 2 бали).
2. Особливості розвитку концепцій логістики (оцінюється в 3 бали).

Складено: __________ к.е.н, доц. Г. О. Сукрушева

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Економічний факультет
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
навчальна дисципліна: «Логістика»
ВАРІАНТ 1
І. Тестове завдання (1 бал за правильне рішення одного тесту):
1. Під час використання концепції логістики розрахунки всіх параметрів виробничогосподарської діяльності проводяться у напрямку:
а) закупівлі-виробництво-збут;
б) закупівлі-збут-виробництво;
в) виробництво-збут-закупівлі;
г) збут-виробництво-закупівлі.
2. Не характерна для постачання точно в термін:
а) відсутність страхових запасів;
б) здійснення закупівлі дрібними партіями з частими постачаннями;
в) велика кількість постачальників, між якими підтримується конкуренція;
г) відсутність дефектів закуповуваної продукції.
3. Характерною рисою логістичної концепції організації виробництва є:
а) розгляд виробничої інтеграції як другорядного завдання;
б) оптимізація окремих функцій;
в) орієнтація виробництва на максимізацію партій виготовлюваної продукції, на
складування;
г) відмова від надлишкових матеріальних і товарних запасів.
4. Характерною рисою традиційної концепції організації виробництва є:
а) оптимізація потокових процесів;
б) відмова від виготовлення продукції, на яку немає замовлення покупців;
в) пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень;
г) високий ступінь виробничої інтеграції.
5.
Традиційна
концепція
організації
прийнятна для умов:
а) ринку продавця;
б) ринку покупця;
в) перевищення пропозиції над попитом;
г) все перераховане правильно.

виробництва

найбільш

ІІ. Теоретичні питання деталізованого характеру:
1. Основні класифікаційні ознаки та види логістичних систем (оцінюється в 2 бали).
2. Сутність системи управління запасами «Мінімум-максимум» (оцінюється в 3 бали).

Складено: __________ к.е.н, доц. Г. О. Сукрушева

