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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

Н А К А З 

м. Харків 

«______»______________ 2017 р.                  № 

Про проведення ІІ етапу  

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності  
«Логістика» 

 

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016 р. Харківський 
національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова призначений базовим вищим 

навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Логістика» 2016/2017 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів. 

 Для проведення олімпіади 
 Н А К А З У Ю: 

 1. Провести олімпіаду у термін з 18 по 20 квітня 2017 року. 

 2. Створити оргкомітет у такому складі: 
 Голова оргкомітету – Сухонос М.К., д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова; 

 Заступник голови – Старостіна А.Ю., канд. техн. наук, доцент, начальник науково-дослідної 
частини ХНУМГ імені О. М. Бекетова; 

 Заступник голови – Доля В.К., д-р техн. наук, професор, зав. кафедри транспортних систем і 

логістики ХНУМГ імені О. М. Бекетова; 

 Відповідальний секретар оргкомітету – Гюлєв Н.У., канд. техн. наук, доцент кафедри 
транспортних систем і логістики ХНУМГ імені О.М. Бекетова. 

 Склад оргкомітету: 

 Фалецька Г.І., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ 
імені О. М. Бекетова; 

Соколова Н.А., асистент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ імені О. М. 

Бекетова; 
Галкін А.С., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ 

імені О. М. Бекетова; 

Мамаєва О.В., в. о. начальника відділу з організації та проведення студентських 

олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня ХНУМГ імені О. М. Бекетова; 

 Герасименко О.А., заступник начальника науково-дослідної частини ХНУМГ імені О. М. 

Бекетова. 
 3. Створити конкурсну комісію у такому складі: 

 Голова журі – Ястремська О.М. д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки, 

організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного 
університет (за згодою); 

 Заступник голови – Куш Є.І., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і 

логістики ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 

 Склад журі: 
Бай С.І.,  д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київського 

національного торговельно-економічного університету (за згодою); 

Косарева Т.В., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності та логістики Національного університету харчових технологій (за згодою);  

Колодійчук В.А., д-р екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки, туризму та 

менеджменту ЗЕД Львівського національного аграрного університету (за згодою); 
Гюлев Н. У., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ 

імені О. М. Бекетова; 

Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ  

імені О. М. Бекетова. 
Горошкова Л. А., д-р екон. наук, професор кафедри підприємництва, менеджменту 

організацій та логістики Запорізького національного університету (за згодою); 

 Савченко Л.В., канд. техн. наук, доцент кафедри логістики Навчально-наукового інституту 
Економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (за згодою); 

http://iem.nau.edu.ua/fml/logistic/skladpages/savchenko.php


 Авраменко О. В., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки, організації та планування 

діяльності підприємства ХНЕУ імені С. Кузнеця (за згодою); 
Чорнописька Н. В., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу і логістики Інституту 

економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою); 

Баришнiкова В. В., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту i маркетингу на 
морському транспорті Одеського національного морського університету (за згодою); 

 Секретар журі – Гуріна О.О., лаборант кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ 

імені О. М. Бекетова. 

 4. Створити апеляційну комісію: 
 Голова апеляційної комісії – Малєєв О. І., канд. техн. наук, доцент, проректор з керівництва 

та координації навчально-виховної роботи, навчально-методичного комплексу ХНУМГ імені О. М. 

Бекетова; 
 Заступник голови комісії – Григорак М. Ю., канд. екон. наук, доцент, зав. кафедри логістики 

Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (за згодою); 

 Склад комісії:  

 Колодізєва Т. О., канд. екон. наук, доцент кафедри економіки, організації та планування 
діяльності підприємства ХНЕУ імені С. Кузнеця (за згодою); 

Гринів Н. Т., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і 

менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою); 
 Ольхова М.В., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ  

імені О. М. Бекетова. 

 5. Створити мандатну комісію: 
 Голова мандатної комісії – Пруненко Д.О., канд. екон. наук, доцент кафедри транспортних 

систем і логістики ХНУМГ імені О. М. Бекетова; 

 Заступник голови комісії – Луценко Т.В., асистент кафедри транспортних систем і логістики 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова. 
 Склад комісії: 

 Лазоркіна О.В., ст. лаборант кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ 

 імені О. М. Бекетова; 
 Гуріна О.О., лаборант кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова. 

 6. Конкурсній комісії керуватися у своїй роботі наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 1495 від 09.12.2016 р. та Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 

затвердженого наказом МОН України №1410 від 13.12.2012 р.  

7. Компенсацію робочого часу, витраченого на науково-методичне забезпечення та 

підготовку завдань для ІІ етапу Олімпіади науково-педагогічними працівникам відшкодувати 
відповідно до діючого законодавства України. 

 8. Оргкомітету забезпечити умови для проведення олімпіади та організації побуту й 

відпочинку учасників. 
 9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

  Ректор      В.М. Бабаєв 
 

Проект наказу вносить:     Погоджено: 

 
Завідувач кафедри «Транспортних  

систем і логістики»      Перший проректор 

  В.К. Доля                 Г.В. Стадник 
        Проректор з наукової роботи 

               М.К. Сухонос 

        Начальник НМВ 

              Д. М. Рославцев 

        Головний бухгалтер 
              Т.В. Великих 

        Начальника ПФВ 

              Н.Л. Стряпкова 
        Провідний юрисконсульт 

              Н.В. Івасішина  
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Організація II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Логістика» 

  

Харківський національний університет міського господарства імені  

О. М. Бекетова має певний досвід щодо організації проведення олімпіад. 

Підтвердженням тому є те, що з 2012 і по сьогоднішній день університет є 

базовою організацією з проведення II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Транспортні системи», а також з 2014 року 

призначений базовою організацією з проведення II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Логістика». Після закінчення кожної 

олімпіади проводився їх ретельний аналіз, визначалися необхідні вимоги та 

умови до учасників олімпіад і до методик їх проведення. 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку 

обдарованої студентської молоді,стимулювання їх творчої праці наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016 р. Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

призначений базовим вищим навчальним закладом для проведення у 

2016/2017 навчальному році ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Логістика» серед студентів вищих навчальних закладів, яка 

пройшла в період з 18 по 20квітня  2017 року. 

Олімпіада  проводилася наступним чином:  

– тестування (50 тестових запитань); 

– вирішення задач (5 задач). 

За вірну відповідь на кожне тестове запитання нараховується 1 бал; 

кожній задачі, в залежності від її складності, надається певна кількість балів.  

 Задачі складено таким чином, що студентам не треба користуватися 

довідковою літературою. 

Тести та конкурсні задачі представлялись учасникам олімпіади у 

електронному вигляді на комп’ютері.  

Під час проведення олімпіади використовувалась нова удосконалена 

система шифрування робіт та учасників олімпіади, спеціально розроблена для 



проведення олімпіад в Університеті, яка виключала отримання членами журі, 

оргкомітету, мандатної та апеляційної комісій інформації про виконавців робіт 

під час їх перевірки та протягом проведення олімпіади в цілому. Дана система 

шифрування отримала підтримку представників навчальних закладів, які 

брали участь у олімпіаді. 

В Олімпіаді брали участь студенти 2, 3, 4, 5 курсів, які на час проведення 

олімпіади навчаються у вищих навчальних закладах України. Були присутні 

учасники з наступних міст: Київ, Харків, Львів, Умань, Одеса, Суми, 

Запоріжжя, Дубляни, Чернігів, Сєверодонецьк, Дніпро, Полтава. 

Учасники олімпіади отримали Сертифікати «за участь в олімпіаді».  

 

 



Таблиця 1 
 

Організація ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Логістика» проведеної 18.04-20.04.2017 року 

на базі Харківського національногоуніверситету міського господарства імені О. М. Бекетова  
 

 

Хід проведення 

Олімпіади 

Перелік заходів Олімпіади Форми проведення Олімпіади (організаційні аспекти) 

1. Початок реєстрації учасників. 

2. Нарада оргкомітету 

3. Проведення олімпіади. 

4. Організаційна перерва. 

5. Підведення підсумків олімпіади, 

оголошення результатів. 

 

1. Підготовка та видання наказу про 

проведення І етапу олімпіади. 

2. Підготовка та видання наказу про 

проведення ІІ етапу олімпіади. 

3. Робота по залученню до складу журі 

фахівців ВНЗ України. 

4. Підготовка конкурсних завдань другого 

етапу олімпіади (тестові запитання та задачі) 

5. Підготовка програми проведення олімпіади 

та додаткових матеріалів.  

6. Розміщення іногородніх учасників та 

викладачів у готельному комплексі 

Університету. 

7. Реєстрація учасників 

8. Підготовка дипломів І,ІІ, ІІІ ступеню для 

нагородження переможців олімпіади. 

9. Підготовка Сертифікатів «за участь в 

олімпіаді» 

9. Від’їзд іногородніх учасників.  

 



Склад журі №з/п Прізвище, ім’я та по батькові  

 

Повне найменування вищого навчального закладу, 

посада та науковий ступінь 

Голова журі 1 ЯстремськаОлена Миколаївна 

Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця, д-р екон. наук, професор, завідувач 

кафедри економіки, організації та планування діяльності 

підприємства  

Заступник голови 

журі 
2 Куш Євген Іванович 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн. наук, 

доцент кафедри транспортних систем і логістики 

Склад журі: 3 Бай Сергій Іванович   

Київський національний торговельно-економічний 

університет, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту  

 4 Косарева Тетяна Вікторівна 

Національний університет харчових технологій, канд. 

екон. наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності та логістики 

 5 Колодійчук Володимир Анатолійович 

Львівський національний аграрний університет, д-р екон. 

наук, доцент кафедри міжнародної економіки, туризму та 

менеджменту ЗЕД  

 6 Гюлев Нізамі Уруджевич 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн. наук, 

доцент кафедри транспортних систем і логістики 

 7 Ольхова Марія Володимирівна 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн. наук, 

доцент кафедри транспортних систем і логістики 

 8 Горошкова Лідія  Анатоліївна 

Запорізький національний університет, д-р екон. наук, 

доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій 

та логістики 

 9 Савченко Лідія Володимирівна  

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту 

Національного авіаційного університету, канд. техн. наук, 

доцент кафедри логістики 

 

10 Авраменко Олена Володимирівна 

Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця, канд. екон. наук, доцент кафедри 

економіки, організації та планування діяльності 

підприємства 

http://iem.nau.edu.ua/fml/logistic/skladpages/savchenko.php


 

11 Чорнописька Наталія Вікторівна 

Інститут економіки і менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка», канд. екон. наук, 

доцент кафедри маркетингу і логістики 

 

12 Баришнiкова Вiра Вячеславовна 

Одеський нацiональний морський унiверситет, канд. екон. 

наук, доцент кафедри менеджменту i маркетингу на морсь

кому транспорті 

 

Секретар 13 Гуріна Олена Олегівна 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, лаборант кафедри 

транспортних систем і логістики  

Склад апеляційної 

комісії 
№з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

 

Повне найменування вищого навчального закладу, 

посада та науковий ступінь 

Голова апеляційної 

комісії 
1 Малєєв Олександр Іванович 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн. наук, 

доцент, проректор з керівництва та координації 

навчально-виховної роботи, навчально-методичного 

комплексу  

Заступник голови 

комісії 
2 Григорак Марія Юріївна 

Інститут економіки та менеджменту Національного 

авіаційного університету, канд. екон. наук, доцент, зав. 

кафедри логістики 

Склад комісії 3 Колодізєва Тетяна Олександрівна 

Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця, канд. екон. наук, доцент кафедри 

економіки, організації та планування діяльності 

підприємства 

 4 Гринів Наталія Теодозіївна  

Інститут економіки і менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка», канд. екон. наук, 

доцент кафедри маркетингу і логістики 

 

5 Ольхова Марія Володимирівна 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн.наук, 

доцент кафедри транспортних систем і логістики 

Зауваження по роботі 

журі 

Претензій до оргкомітету і журі з питань організації та проведення олімпіади як за формою, так і за змістом завдань  не 

було ні з боку учасників олімпіади, ні з боку викладачів – представників інших вищих навчальних закладів. 

Робота апеляційної 

комісії 

Претензій до оргкомітету і журі з питань організації та проведення олімпіади як за формою, так і за змістом завдань  не 

було ні з боку учасників олімпіади, ні з боку викладачів – представників інших вищих навчальних закладів. 

Новації в організації 

та проведенні 

1. Тести та конкурсні задачі олімпіади представлялись учасникам у електронному вигляді на комп’ютері, для чого було 

використано сучасний комп’ютерний клас.  

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D1%96_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB


2. На сайті Університету кафедри транспортних систем і логістики розміщені завдання, тести та задачі які пропонувалися 

учасникам у минулих роках, для ознайомлення та підготовки студентів до наступної Олімпіади. 

3. Використовувалась нова удосконалена система шифрування робіт та учасників олімпіади, яка виключала отримання 

членами журі, оргкомітету, мандатної та апеляційної комісій інформації про виконавців робіт під час їх перевірки та протягом 

проведення олімпіади в цілому. Дана система шифрування отримала підтримку представників навчальних закладів, які брали 

участь у олімпіаді. 

Пропозиції щодо 

поліпшення 

організації та 

проведення 

Олімпіади 

Нагороджувати грамотами МОН України викладачів, студенти яких посіли І, ІІ, ІІІ місця за підсумками ІІ етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад. 

 

 

 

 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи   _________________    М.К. Сухонос   

       (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

 
  

Заступник голови журі 

канд. техн. наук, доцент кафедри  

транспортних систем і логістики 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова             _________________    Є. І. Куш   

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Таблиця 2 

 

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Логістика» проведеної 18.04-20.04.2017 року 

на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

 

Конкурсні завдання 

Олімпіади 

 

Розділ, тема  
(з якого взято 

завдання) 

Кількість 

студентів 

Аналіз типових помилок 

студентів, перелік розділів, 

тем, недостатньо засвоєних 

студентами 

всього  
(що 

виконували 

завдання) 

з них 

зробили 

помилки 

1 2 3 4 5 

Тестові завдання 

1. Основна частина виробничих запасів, що 

забезпечує безперервність постачання 

виробничого процесу між двома черговими 

поставками – це: (1 бал) 

 

 

Управління 

запасами 

 

92 27 
Недостатні знання про системи 

управління запасами 

2. Географією, де логістична система має переваги 

перед конкурентами визначається: (1 бал) 

Розподільча 

логістика 92 48 

Недостатні знання про межі 

ринку у логістичній системі 

3. Логістичні операції – це: (1 бал) Методологічний 

апарат логістики 
92 

24 Недостатні знання термінів 

логістики 

4. За характером виконуваних функцій склади 

бувають: (1 бал) 

Складська 

логістика 92 54 

Недостатні знання складської 

системі 

5. Матеріальні потоки можуть протікати: (1 бал) Методологічний 

апарат логістики 
92 32 

Недостатні знання термінів 

логістики 

 



Продовження табл. 2 

6. До критеріїв формування системи закупівельної 

логістики належать: (1 бал) 

Закупівельна 

логістика 92 37 

Недостатні знання закупівельної 

системі 

7. Завдання охоплення і єдиного середнього 

вирішуються: (1 бал) 

Концептуальні 

основи 

логістики 

92 43 

Недостатні знання термінів 

логістики 

8. Здатність змінювати свою структуру і вибирати 

варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під 

впливом зовнішнього середовище – це: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 92 

 

53 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

9. Ешелонова логістична система відноситься до: 

(1 бал) 

Концептуальні 

основи 

логістики 

92 27 

Недостатні знання термінів 

логістики 

10. Матеріальний потік може вимірюватися у 

таких одиницях: (1 бал) 

Методологічний 

апарат логістики 92 47 

Недостатні знання термінів 

логістики 

11. За характером зон управління логістика 

поділяється на: (1 бал) 

Методологічний 

апарат логістики 92 52 

Недостатні знання термінів 

логістики 

12. В логістичній системі з прямими зв’язками є: 

(1 бал) 

Концептуальні 

основи 

логістики 

92 35 

Недостатні знання термінів 

логістики 

13. По коефіцієнту варіації попиту за товарною 

позицією конкретну позицію асортименту 

зараховують до групи: (1 бал) 

 

Управління 

запасами 

 

92 43 

 

Недостатні знання про системи 

управління запасами 

 



Продовження табл. 2 

14. Системою управління та планування розподілу 

продукції є система: (1 бал) 

Розподільча 

логістика 92 36 

Недостатні знання про системи 

розподілу товарів 

15. Запаси, призначені для безперервного 

постачання споживачів за непередбачених 

обставин відносяться до: (1 бал) 

Управління 

запасами 

 92 48 

 

Недостатні знання про системи 

управління запасами 

16. Частково впорядкована множина різних 

посередників, які реалізують доведення  

матеріального потоку від виробника до  його 

споживача – це: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 
92 27 

 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

17. Для визначенння оптимального місця 

розташування складу  у випадку прямокутної 

конфігурації мережі автомобільних доріг 

застосовується: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 
92 

 

 

35 

 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

18 Корпорацією Toyota Motors вперше була 

реалізована: (1 бал) 

Виробнича 

логістика 92 26 

Недостатні знання про 

логістичні концепції на 

виробництві 

19. Рівномірність попиту і точність прогнозування 

проводиться на основі: (1 бал) 

Управління 

запасами 

 

92 44 

Недостатні знання про системи 

управління запасами 

  



Продовження табл. 2 

20. Принцип дотримання мінімального критичного 

рівня запасу лежить в основі: (1 бал) 

Управління 

запасами 

 

92 28 

Недостатні знання про системи 

управління запасами 

21. Лінійно впорядкована множина учасників 

логістичного процесу з доведення зовнішнього 

матеріального потоку від однієї логістичної 

системи до іншої – це: (1 бал) 

 

 

Методологічний 

апарат логістики 
92 18 

 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

22. Оптимальний розмір партії замовлення 

визначають за допомогою: (1 бал) 

Управління 

запасами 

 

92 25 

Не знають як розрахувати 

економічний розмір замовлення 

по формулі Уілсона 

23.  Межі логістичної системи визначаються:  

(1 бал) 

Концептуальні 

основи 

логістики 

92 42 

Недостатні знання термінів 

логістики 

24. Залежно від схеми організації руху 

матеріального потоку виділяють такі види 

логістичних систем: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 92 26 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

25. Традиційна концепція організації виробництва 

найбільш прийнятна для умов: (1 бал) 

Виробнича 

логістика 92 38 

Недостатні знання про 

логістичні концепції на 

виробництві 

26. Основними характеристиками матеріального 

потоку на промисловому підприємстві є: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 

92 17 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 
  



Продовження табл. 2 

27. Система організації виробництва, за якою 

центральний орган управління ставить задачі 

кінцевій виробничій ланці, а предмети праці 

передаються від одного підрозділу до іншого 

тільки в міру необхідності  – це: (1 бал) 

 

Виробнича 

логістика 

92 

 

 

 

36 

 

 

 

Недостатні знання про 

логістичні концепції на 

виробництві 

28. До «штовхаючих» мікрологістичних систем 

належить: (1 бал) 

Методологічний 

апарат логістики 
92 22 

Недостатні знання термінів 

логістики 

29. Канал розподілу, який включає  виробника і 

споживача, є каналом: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 

92 26 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

30. Канали розподілу, які складаються з виробника 

і одного або декількох посередників, що діють як 

єдина система, є: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 92 32 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

31. Логістична система ОРТ сформована на основі: 

(1 бал) 

 

Виробнича 

логістика 

92 

 

43 

Недостатні знання про 

логістичні концепції на 

виробництві 

32. Посередником типу «від свого імені і за свій 

рахунок» є: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 

92 28 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

33. Що таке «послуги (сервіс) з доданою 

вартістю»? (1 бал) 

Концептуальні 

основи 

логістики 

92 53 

Недостатні знання термінів 

логістики 

  



Продовження табл. 2 

34. Закупівельна логістика – це управління 

матеріальними потоками: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 

92 37 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

35. До функцій логістики не належить: (1 бал) Концептуальні 

основи 

логістики 

92 44 

Недостатні знання термінів 

логістики 

36. Коефіцієнт використання вантажопідйомності 

визначається: (1 бал) 

Транспортна 

логістика 92 35 

Недостатні знання 

транспортного процесу 

37. Забезпечення синхронізації процесів збиту, 

зберігання і доставки продукції з орієнтацією їх на 

потреби ринку відображає сутність функції логістики: 

(1 бал) 

 

 

Методологічний 

апарат логістики 
92 47 

 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

38. Який вид транспорту має низький рівень 

постійних витрат і високі змінні  витрати у 

порівняні із іншими видами транспорту: (1 бал) 

 

Транспортна 

логістика 92 52 

 

Недостатні знання 

транспортного процесу 

39. З перерахованих визначень поняттю 

«логістична функція» відповідає: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 

92 36 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

40. Логістичний ланцюг, який складається з 

постачальника і споживача характерний для 

логістичної системи: (1 бал) 

 

Методологічний 

апарат логістики 92 45 

 

Недостатні знання термінів 

логістики 

 



Продовження табл. 2 

41. Мікрологістична система KANBAN 

ґрунтується на концепції: (1 бал) 

 

Виробнича 

логістика 
92 

 

 

31 

 

Недостатні знання про 

логістичні концепції на 

виробництві 

42. Який вид транспорту має найбільші постійні 

витрати і найменший рівень змінних витрат у 

порівняні із іншими видами транспорту:  (1 бал) 

 

Транспортна 

логістика 92 56 

 

Недостатні знання 

транспортного процесу 

43. Сутність завдання «зробити або купити» 

полягає в обґрунтованому вирішенні питання про: 

(1 бал) 

 

Виробнича 

логістика 92 

 

 

58 

 

Недостатні знання про 

логістичні концепції на 

виробництві 

44. Сучасні тенденції взаємозв’язку логістики з 

маркетингом зосереджені на:  (1 бал)  

Концептуальні 

основи 

логістики 

92 18 

Недостатні знання термінів 

логістики 

45. Інформаційний потік – це: (1 бал) Методологічний 

апарат логістики 
92 24 

Недостатні знання термінів 

логістики 

46. Згідно з аналізом АВС до групи «В» 

зараховують: (1 бал) 

Управління 

запасами 

 

92 

 

29 

Недостатні знання про системи 

управління запасами 

47. Який принцип лежить в основі  системи  

управління запасами з фіксованим розміром 

замовлення? (1 бал) 

 

Управління 

запасами 92 24 

 

Недостатні знання про АВС 

аналіз 

  



Продовження табл. 2 

48. Чинники, які впливають на рішення щодо 

вибору кількості складів: (1 бал) 

Управління 

запасами 

 

92 43 

Недостатні знання про АВС 

аналіз 

49. Чинники, які впливають на рішення щодо 

вибору власного чи найманого транспорту:  (1 бал) 

 

Транспортна 

логістика 

92 35 

 

Недостатні знання 

транспортного процесу 

50. Як позначаються групи товарів при XYZ – 

аналізі, якщо коефіцієнт варіації попиту для 

першої групи становить 50-80%, для другої групи 

– 0-10%, для третьої групи  – 25-30%? (1 бал) 

 

 

Управління 

запасами 
92 53 

 

 

Недостатні знання про АВС 

аналіз 

Конкурсні задачі 

1. Розрахувати потребу в навантажувачах на 

складі. Дано:  Qдоб  – середньодобовий вантажообіг 

складу, т (Qдоб = 150 тонн); Тдоб – час роботи 

навантажувача за добу, год. (Тдоб = 10 годин); g – 

вантажопідйомність навантажувача, т  (g = 1,5 

тонн); Qзапас  – запас потужності складу, т (Qзапас = 

30 тонн); Зкуб. м – норму запасу в кубічних метрах, 
3м  (Зкуб. м = 33,3  

3м ); γ – коефіцієнт використання 

вантажопідйомності (γ = 0,5); K0 – коефіцієнт 

використання часу роботи навантажувача (K0 = 

0,8); tц – тривалість циклу роботи навантажувача, 

хв. (tц = 12 хв.); У відповіді вказати кількість 

навантажувачів потрібну для обслуговування 

складу. (12 балів) 

 

 

 

 

 

 

Складська 

логістика 

 

92 53 

 

 

 

 

 

 

Не знають як розрахувати 

потребу в навантажувачах на 

складі 

  



Продовження табл. 2 

2. Пропонуються два варіанти системи розподілу 

для впровадження. Визначте мінімальні річні 

витрати з цих варіантів. Наведіть ці мінімальні 

річні витрати у Вашій відповіді. Вихідні дані 

наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  

Вихідна інформація для розрахунків 

 (11 балів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподільча 

логістика  

 

92 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знають як розрахувати річні 

витрати 

3. Розрахувати оптимальне місце локалізації 

виробничого об’єкту ( оптХ ; оптY ), за наступними 

даними (табл. 1): 

 

 

 

Виробнича 

логістика 

 

 

92 24 

 

Не знають як розрахувати 

оптимальне місце локалізації 

виробничого об’єкту 

 



Таблиця 1 

   

Характеристика існуючих умов роботи 

 
В розрахунках значення координат центру 

тяжіння матеріальних потоків округляти до цілих в 

більшу сторону. Розрахунки проводити без 

використання карти. Кожна правильна відповідь 

оцінюється _4_ балами. (8 балів) 

 

 

4. Визначте кількість  транспортних засобів для 

перевезення вантажу при наступних даних: добQ  – 

добовий вантажообіг при перевезенні даного виду 

вантажів, т/д, 8,352добQ  т/д.; нq – номінальна 

вантажопідйомність транспортного засобу ,т, 

12нq т; грК  – коефіцієнт використання 

вантажопідіймальності, 7,0грК ; 

Lм – довжина маршруту, км. 15Lм  км; хвдF .  – 

добовий фонд часу роботи транспортного засобу, 

 

 

 

 

Транспортна 

логістика 92 22 

 

 

 

 

Не знають як розрахувати 

кількість  транспортних засобів 



год., 9. хвдF , год; цТ  – час їздки (транспортного 

циклу), хв., 90цТ  хв.; Vt – технічна швидкість, 

км/год.,  25Vt  км/год.  (7 балів) 

5. Визначити розмір площі складу в квадратних 

метрах методом навантажень при наступних 

умовах: річний обсяг вантажів, що надходять на 

склад – 39000 т.; максимальна норма запасу – 30 

діб; середнє розрахункове навантаження на 1 м2 

площі складу – 8 т/м2; коефіцієнт використання 

площі складу – 0,5; коефіцієнт нерівномірності 

надходження вантажів на склад – 1,6. (40 балів) 

 

 

 

Складська 

логістика 

 

92 75 

 

 

 

Не знають як розрахувати розмір 

площі складу 

 

 

 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи   _________________            М.К. Сухонос   

                                          (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

 
  

Заступник голови журі 

канд. техн. наук, доцент кафедри  

транспортних систем і логістики 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова             _________________            Є. І. Куш   

                          (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

 

 

 



 

Таблиця 3 
 

Список та результати участі в олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу 

зі спеціальності "Логістика" проведеної 18.04-20.04.2017 року 

на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

студента 

(згідно паспортних даних) 

Курс Факультет Місце Бал 

1. Національний 

транспортний 

університет 

 

1. Петровська Надія Леонідівна 4 
Менеджменту, логістики та 

туризму 
43 41 

2. Костецька Світлана Василівна 3 
Менеджменту, логістики та 

туризму 
20-21 52 

3. Зайцева Надія Євгенівна 3 
Менеджменту, логістики та 

туризму 
40-42 42 

4. Соловей Сергій Миколайович 3 
Менеджменту, логістики та 

туризму 
19 53 

5. Ткачук Лілія Миколаївна 4 
Менеджменту, логістики та 

туризму 
7 62 

 Всього студентів: 5    

 2. Національний 

аерокосмічний 

університет 

 ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

1. Д’якова Вікторія Сергіївна 5 Економіки та менеджменту 46-48 39 

2. Алієв Фарід Мубаріз Огли 5 Економіки та менеджменту 74-78 21 

3. Колбаско Віра Михайлівна 4 Економіки та менеджменту 61-65 30 

 Всього студентів: 3     

3. Національний 

університет «Львівська 

1. Кушлик Іванна Олегівна 4 Інститут економіки і менеджменту 10 60 

2. Орач Любов Тарасівна 4 Інститут економіки і менеджменту 30-33 47 

http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/ekonomiki-menedzhmentu-i-prava/
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83


політехніка» 
3. Свірська Василина Євгенівна 4 Інститут економіки і менеджменту 3 72 

4. Новодська Наталія Іванівна 5 Інститут економіки і менеджменту 3 68 

5. Карпінська Оксана Петрівна 5 Інститут економіки і менеджменту 22 51 

 Всього студентів: 5    

4. Харківський 

національний 

університет міського 

господарства імені 

О. М. Бекетова 

 

 

 

1. Ушаков Віталій Іванович 
4 

Транспортних систем та 

технологій 
49 38 

2. Чмут Ірина Вікторівна 
4 

Транспортних систем та 

технологій 
2 74 

3. Шумай Євген Сергійович 
5 

Транспортних систем та 

технологій 
61-65 30 

4. АкімоваТетяна Миколаївна 
5 

Транспортних систем та 

технологій 
74-78 21 

5. Буток Анастасія Сергіївна 
5 

Транспортних систем та 

технологій 
74-78 21 

 Всього студентів: 5    

5.Національний 

авіаційний університет 

1. Гагін Олексій Євгенійович 
4 

Інститут Економіки та 

менеджменту 
1 86 

2. Шевель Катерина Іванівна 
4 

Інститут Економіки та 

менеджменту 
34-36 45 

3. Безрека Марія Анатоліївна 
4 

Інститут Економіки та 

менеджменту 
46-48 39 

4. Бойко Оксана Вікторівна 
4 

Інститут Економіки та 

менеджменту 
37-39 43 

5. Литвин Андріанна Володимирівна 

 
3 

Інститут Економіки та 

менеджменту 
2 75 

 Всього студентів: 5    

6. Національний 1. Сазонова   Анастасія 5 Навчально-науковий інститут 14-16 56 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83


університет харчових 

технологій 

 

Олександрівна економіки і  управління 

2. Комова Катерина Олександрівна 4 
Навчально-науковий інститут 

економіки і  управління 
8-9 61 

3. Підмогильна Вікторія Олегівна 5 
Навчально-науковий інститут 

економіки і  управління 
40-42 42 

4. Ковальська Вікторія Вікторівна 5 
Навчально-науковий інститут 

економіки і  управління 
50-52 37 

5. Коняга Аліна Володимирівна 4 
Навчально-науковий інститут 

економіки і  управління 
34-36 45 

6. Герман Олег Сергійович 4 
Навчально-науковий інститут 

економіки і  управління 
28-29 48 

 Всього студентів: 6     

7. Запорізький 

національний 

університет 

 

1. Карамушко Аліна Сергіївна 3 Менеджменту 57-58 33 

2. Криворученко Аліна Геннадіївна 5 Менеджменту 79-84 20 

3. Андрієнко Аліна Олександрівна 3 Менеджменту 4-5 67 

 Всього студентів: 3     

8. Львівський 

національний аграрний 

університет 

1. Тимків Олег Іванович 6 Механіки та енергетики 72 25 

2. Шийка Микола Іванович 6 Механіки та енергетики 73 24 

 Всього студентів: 2     

9. Харківський 

національний 

економічний 

університет  

1. Кісіль Дмитро Олександрович 

1, 

магістра-

тура 

Менеджменту і маркетингу 

3 73 

2. Тоцька Інна Володимирівна 4 Менеджменту і маркетингу 4-5 67 



імені Семена Кузнеця 

3. Шейка Дмитро Валерійович 

1, 

магістра-

тура 

Менеджменту і маркетингу 

23-26 50 

4. Самойленко Богдан Вікторович 3 Менеджменту і маркетингу 2 83 

 Всього студентів: 4     

10. Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія Кондратюка 

 

1. Симоненко Антон Михайлович 
5 

ННІ фінансів, економіки та 

менеджменту 
59 32 

2. Ларченко Олександр Петрович 
5 

ННІ фінансів, економіки та 

менеджменту 
55-56 34 

3. Тертичний Роман Миколайович 
5 

ННІ фінансів, економіки та 

менеджменту 
44-45 40 

4. Степаненко Євгенія Вячеславівна 
5 

ННІ фінансів, економіки та 

менеджменту 
69-70 27 

 Всього студентів: 4     

11. Уманський 

національний 

університетсадівництва  

1. Дробуш Дарія Володимирівна 5 Менеджменту 61-65 30 

2. Крейтор Анастасія Юріївна 5 Менеджменту 27 49 

 Всього студентів: 2     

12. Українська 

інженерно-педагогічна 

академія 

 

1. Масалов Вадим Едуардович 
2 

Економічних, управлінських та 

освітніх технологій 
34-36 45 

2. Параскєвова Еліна 

Володимирівна 
3 

Економічних, управлінських та 

освітніх технологій 
79-84 20 

 
3. Пономарьова Тетяна 

Володимирівна 
3 

Економічних, управлінських та 

освітніх технологій 
79-84 20 

 Всього студентів: 3     

13. Сумський 

державний університет 
1. Ступнікова Катерина Борисівна 

1, 

магістра-

ННІ ФЕМ ім. О. Балацького 
23-26 50 



 

 

 

 

тура 

2. Кириллова Анна Миколаївна  ННІ ФЕМ ім. О. Балацького 13 58 

3. Петльована Людмила Сергіївна 

1, 

магістра-

тура 

ННІ ФЕМ ім. О. Балацького 

8-9 61 

4. Данилюк Юлія Миколаївна 4  ННІ ФЕМ ім. О. Балацького 53-54 36 

5. Старків Ілона Леонідівна 4 ННІ ФЕМ ім. О. Балацького 50-52 37 

6. Данько Ангеліна Сергіївна 4 ННІ ФЕМ ім. О. Балацького 60 31 

 Всього студентів: 6     

14. Одеський 

національний 

політехнічний 

університет 

 

 

1. Дараков Олексій Анатолійович 
4 

Інститут бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій 
53-54 36 

2. Єгоров Микола Юрійович 
4 

Інститут бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій 
57-58 33 

3. Скалозуб Марія Юріївна 
4 

Інститут бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій 
17-18 55 

4. Чічкан Олександра Сергіївна 
4 

Інститут бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій 
23-26 50 

 Всього студентів: 4     

15.  Український 

державний університет 

залізничного 

транспорту 

 

 

 

1. Радченко Наталя Геннадіївна 
5 

Управління процесами 

перевезень 
85-86 19 

2. Устименко Віталій Анатолійович 
5 

Управління процесами 

перевезень 
11-12 59 

3. Соломаха Оксана Вікторівна 
4 

Управління процесами 

перевезень 
61-65 30 

4. Занік Ірина Володимирівна 
5 

Управління процесами 
перевезень 

6 65 



 5. Білокобильський Дмитро 
Юрійович 

5 
Управління процесами 
перевезень 

11-12 59 

 
Всього студентів:5 
 

 
 

  

16. Сумський  

національний аграрний 

університет 

1. Крюков Денис Сергійович 1, 

магістра-

тура 

Економіки і менеджменту 
74-78 21 

2. Коплик Роман Сергійович 1, 

магістра-

тура 

Економіки і менеджменту 
14-16 56 

3. Кистень Ірина Віталіївна 

 

1, 

магістра-

тура 

Економіки і менеджменту 
67-68 28 

 Всього студентів: 3    

17. Київська державна 

академія водного 

транспорту ім. гетьмана  

П. Конашевича-

Сагайдачного 

 

1. Сидоренко Тетяна Олександрівна 5 Управління і технологій 20-21 52 

2. Стрільцова Юлія Юріївна 5 Управління і технологій 50-52 37 

3. Оптовець Інна Петрівна 5 Управління і технологій 67-68 28 

4. Ворона Максим Сергійович 5 Управління і технологій 30-33 47 

5. Лютак Євгеній Дмитрович 5 Управління і технологій 79-84 20 

 Всього студентів: 5     

18.Дніпропетровський 

національний університет 

залізничного транспорту  

ім. В. Лазаряна 

 

1. Сагіров Георгій Володимирович 
4 

Управління процесами 

перевезень 
46-48 39 

2. Насєдкіна Катерина 

Володимирівна 
5 

Управління процесами 

перевезень 
3 72 

3. Шуба Юлія Василівна 
4 

Управління процесами 

перевезень 
17-18 55 

 Всього студентів: 3     



19. Київський 

національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

1. Петренко Анна Василівна 
4 

Маркетингу 
14-16 56 

2. Манойло Віталій Віталійович 
4 

Маркетингу 
2 74 

 Всього студентів: 2     

20. Харківський 

національний 

університет імені 

В. Н. Каразіна 

1. Малько Альона Леондівна 3 Економічний 44-45 40 

 Всього студентів: 1     

21. Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

1. Верезуб Дмитро Станіславович 

4 

Проектного менеджменту, 

управління якістю та 

життєзабезпечення 

30-33 47 

2. Матузка Анастасія 

Володимирівна 4 

Проектного менеджменту, 

управління якістю та 

життєзабезпечення 

79-84 20 

 Всього студентів: 2     

22. Державний 

економіко-

технологічний 

університет транспорту 

1. Чепинога Яна Миколаївна 5 Економіки та менеджменту 74-78 21 

2. Руденко Наталія Михайлівна 5 Економіки та менеджменту 61-65 30 

3. Мельник Наталія Василівна 5 Економіки та менеджменту 30-33 47 

4. Оранська Надія Сергіївна 4 Економіки та менеджменту 69-70 27 

 Всього студентів: 4     

23. Харківськиий 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет  

1. Шаригін Ганна Миколаївна 5 Транспортних систем 23-26 50 

2. Сиромятнікова Маргарита 

Станіславівна 
4 

Транспортних систем 
37-39 43 

3. Круподеря Марина Сергіївна 4 Транспортних систем 55-56 34 

4. Кравченко Ірина Віталіївна 4 Транспортних систем 28-29 48 



5. Приз Анастасія Валеріївна 4 Транспортних систем 85-86 19 

 Всього студентів: 5     

24. Східноукраїнський 
національний 
університет імені 
Володимира Даля 

1. Рудь Ірина Олександрівна 4 Інститут транспорту і логістики 71 26 

2. Єгорова Ганна Володимирівна 4 Інститут транспорту і логістики 66 29 

3. Мірненко Олександр 

Олександрович 
5 

Інститут транспорту і логістики 
37-39 43 

4. Гаркавенко Катерина Василівна 4 Інститут транспорту і логістики 40-42 42 

5. Глущенко Микола Іванович 4 Інститут транспорту і логістики 79-84 20 

 Всього студентів: 5     

Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в олімпіаді:  24 

Загальна кількість студентів, що брали участь в олімпіаді:            92 
 

 

 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи  _________________            М.К. Сухонос   

                    (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

 
  

Заступник голови журі 

канд. техн. наук, доцент кафедри  

транспортних систем і логістики 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова  _________________            Є. І. Куш   

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

                 М.П. 

        

 

 

 



Таблиця 4 

 

Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Логістика", проведеної  

18.04-20.04.2017 року на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

Місце 
Прізвище, ім’я та по батькові 

студента 
Повна назва вищого навчального закладу Бали 

% від 

максимальної 

кількості балів 

Місце в 

груповому 

заліку 

Перше 1. Гагін Олексій Євгенійович Національний авіаційний університет  86 86 1 

Друге 

1. Самойленко Богдан 

Вікторович 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 
83 83 2 

2. Литвин Андріанна 

Володимирівна  
Національний авіаційний університет  75 75 2 

3. Чмут Ірина Вікторівна 

Харківський національний університет 

міського господарства імені  

О. М. Бекетова 

74 74 2 

4. Манойло Віталій Віталійович 
Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 
74 74 2 

 

Третє 

 

 

1. Кісіль Дмитро Олександрович 
Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 
73 73 3 

2. Насєдкіна Катерина 

Володимирівна 

Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту ім. 
72 72 3 



 В. Лазаряна 

3. Свірська Василина Євгенівна 
Національний університет «Львівська 

політехніка» 
72 72 3 

4. Новодська Наталія Іванівна 
Національний університет «Львівська 

політехніка» 
68 68 3 

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи   _________________            М.К. Сухонос   

                    (підпис)          (прізвище, ініціали, звання) 

 
  

Заступник голови журі 

канд. техн. наук, доцент кафедри  

транспортних систем і логістики 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова  _________________            Є. І. Куш   

                     (підпис)             (прізвище, ініціали, звання) 

М.П. 



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

до ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади 

зі спеціальності «Логістика» 

(за вірну відповідь на кожне тестове завдання нараховується 1 бал) 

 

1. Основна частина виробничих запасів, що забезпечує безперервність 

постачання виробничого процесу між двома черговими поставками – це: 

А. Гарантійні запаси. 

Б. Виробничі запаси. 

В. Транспортні запаси. 

Г. Поточні запаси. 

 

2. Географією, де логістична система має переваги перед 

конкурентами визначається: 

 А. Територія, де розташовуються постачальники сировини і кінцеві 

споживачі. 

Б. Ринкова межа логістичної системи. 

В. Територія, в межах якої розміщені виробничі і складські елементи 

системи. 

Г. Немає правильної відповіді. 

 

3. Логістичні операції – це: 

А. Сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки матеріального 

потоку. 

Б. Сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки інформаційного 

потоку. 

В. Сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріального і (або) 

інформаційного потоку. 

Г. Укрупнена група логістичних функцій. 

 

4. За характером виконуваних функцій склади бувають: 

А. Матеріальні, виробничі, збутові. 

Б. Відкриті, збутові, універсальні. 

В. Механізовані, універсальні, виробничі. 

Г. Спеціалізовані, матеріальні, відкриті. 

 

5. Матеріальні потоки можуть протікати : 

А. Усередині одного підприємства. 

Б. Між різними підприємствами.. 

В. Немає правильної відповіді.  

Г. Правильні і відповіді «А» і «Б». 

 

6. До критеріїв формування системи закупівельної логістики 

належать: 

А. Оптимальна періодичність постачань. 

Б. Оптимальна структура матеріальних потоків. 

В. Мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати. 



Г. Всі перераховані. 

 

7. Завдання охоплення і єдиного середнього вирішуються: 

А. В гомоморфних моделях. 

Б. В  регресійних моделях. 

В. В мережевих моделях. 

Г. В схемах вантажопотоків. 

 

8. Здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти 

поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовище – 

це: 

А. Адаптивність логістичної системи. 

Б. Багатофункціональність логістичної системи. 

В. Організованість логістичної системи. 

Г. Цілісність логістичної системи. 

 

9. Ешелонова логістична система відноситься до: 

А. Типу логістичних систем. 

Б. Виду логістичних систем. 

В. Класифікації логістичних систем. 

Г. Немає правильної відповіді. 

10. Матеріальний потік може вимірюватися у таких одиницях: 

А. грн.; 

Б. т/м2; 

В. т/рік; 

Г. т/м3. 

 

11. За характером зон управління логістика поділяється на: 

А. Зовнішню і внутрішню. 

Б. Макро- і мікрологістику. 

В. Закупівельну, виробничу і розподільчу. 

Г. Комерційну і некомерційну. 

 

12. В логістичній системі з прямими зв’язками є: 

А. Один посередник. 

Б. Два посередника. 

В. Немає посередників. 

Г. Все відповіді вірні. 

 

13. По коефіцієнту варіації попиту за товарною позицією конкретну 

позицію асортименту зараховують до групи: 

А. X, Y, Z. 

Б. А, В, С. 

В. Транспортних запасів. 

Г. Немає правильної відповіді. 

 



14. Системою управління та планування розподілу продукції є 

система: 

А. МRP. 

Б. KANBAN. 

В. TQM. 

Г. DRP. 

 

15. Запаси, призначені для безперервного постачання споживачів за 

непередбачених обставин відносяться до: 

А. Виробничим. 

Б. Транзитним. 

В. Підготовчим. 

Г. Страховим. 

 

16. Частково впорядкована множина різних посередників, які 

реалізують доведення  матеріального потоку від виробника до  його 

споживача – це: 

А. Логістична система. 

Б. Логістичний ланцюг. 

В. Система дистриб’юції. 

Г. Логістичний канал. 

 

17. Для визначенння оптимального місця розташування складу  у 

випадку прямокутної конфігурації мережі автомобільних доріг 

застосовується: 

А. АВС аналіз. 

Б. Метод пробної точки. 

В. Формула Вільсона. 

Г. Система KANBAN. 

 

18. Корпорацією Toyota Motors вперше була реалізована: 

А. Система KANBAN. 

Б. Lean Production. 

В. Всі відповіді вірні. 

Г. Немає правильної відповіді. 

 

19. Рівномірність попиту і точність прогнозування проводиться на 

основі: 

А. АВС аналізу. 

Б. XYZ аналізу. 

В. Аналізу страхових запасів. 

Г. Немає правильної відповіді. 

20. Принцип дотримання мінімального критичного рівня запасу 

лежить в основі: 

А. Концепції «Худе виробництво» (Lean Production). 

Б. Моделі калькуляції затрат. 

В. Системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення. 



Г. Системи управління запасами з фіксованою періодичністю замовлення. 

 

21. Лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу з 

доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи 

до іншої – це: 

А. Логістичний ланцюг. 

Б. Логістичний канал. 

В. Мезологістична система. 

Г. Гнучка логістична система. 

 

22. Оптимальний розмір партії замовлення визначають за допомогою: 

А. Системи KANBAN. 

Б. Правила Парето. 

В. Формули Вільсона. 

Г. ABC аналізу. 

23. Межі логістичної системи визначаються: 

А. Довільно. 

Б. На основі діючих нормативних документів,які регламентують 

діяльність підприємств. 

В. Циклом обігу засобів виробництва. 

Г. Становищем підприємства на ринку. 

 

24. Залежно від схеми організації руху матеріального потоку 

виділяють такі види логістичних систем: 

А. Макрологістичні та мікрологістичні. 

Б. Регіональні, національні, міжнаціональні. 

В. Із прямими зв’язками, ешелоновані, гнучкі. 

Г. Зовнішні, внутрішні. 

 

25. Традиційна концепція організації виробництва найбільш 

прийнятна для умов: 

А. «Ринку продавця». 

Б. «Ринку покупця». 

В. Перевищення пропозиції над попитом. 

Г. Все перераховане вірно. 

 

26. Основними характеристиками матеріального потоку на 

промисловому підприємстві є: 

А. Циклічність. 

Б. Взаємозалежність. 

В. Неперервність. 

Г. Всі відповіді правильні. 

 

27. Система організації виробництва, за якою центральний орган 

управління ставить задачі кінцевій виробничій ланці, а предмети праці 

передаються від одного підрозділу до іншого тільки в міру необхідності  – 

це: 



А. Підштовхувальна логістична система. 

Б. Тягнуча логістична система. 

В. Інтегрована логістична система. 

Г. Правильна відповідь «В». 

 

28. До «штовхаючих» мікрологістичних систем належить: 

А. KANBAN. 

Б. OPT.  

В. MRP. 

Г. «Худе виробництво». 

 

29. Канал розподілу, який включає  виробника і споживача, є каналом: 

А. Нульового рівня. 

Б. Однорівневий. 

В. Дворівневий. 

Г. Трирівневий. 

 

30. Канали розподілу, які складаються з виробника і одного або 

декількох посередників, що діють як єдина система, є: 

А. Горизонтальними. 

Б. Вертикальними. 

В. Ексклюзивними. 

Г. Селективними. 

 

31. Логістична система ОРТ сформована на основі: 

А. Логістичної системи KANBAN. 

Б. Логістичної системи MRP - планування потреби у матеріалах. 

В. Логістичної системи KANBAN і логістичної системи MRP - 

планування потреби у матеріалах. 

Г. Логістичної системи LP. 

 

32. Посередником типу «від свого імені і за свій рахунок» є: 

А. Дилер. 

Б. Дистриб’ютор. 

В. Комісіонер. 

Г. Агент. 

 

33. Що таке «послуги (сервіс) з доданою вартістю»? 

А. Комплекс основних послуг. 

Б. Процес створення у логістичному ланцюзі істотних вигід. 

В. Комплекс додаткових послуг. 

Г. Обслуговування понад базового рівня. 

 

34. Закупівельна логістика – це управління матеріальними потоками: 

А. У процесі створення матеріальних благ або надання матеріальних 

послуг. 

Б. У процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. 



В. У процесі реалізації продукції. 

Г. На транспортних ділянках. 

 

35. До функцій логістики не належить: 

А. Інтегруюча. 

Б. Результуюча. 

В. Стимулююча. 

Г. Регулююча. 

 

36. Коефіцієнт використання вантажопідйомності визначається: 

А. Відношенням маси вантажу у транспортному засобу (вагоні) до 

вантажопідйомності транспортного засобу; 

 Б. Відношенням маси тари до маси вантажу у ньому; 

В. Відношенням маси вантажу до місткості транспортного засобу; 

Г. Всі відповіді правильні. 

 

37. Забезпечення синхронізації процесів збиту, зберігання і доставки продукції 

з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність функції логістики: 

А. Інтегруючої. 

Б. Системоутворюючої. 

В. Регулюючої. 

Г. Результуючої. 

 

38. Який вид транспорту має низький рівень постійних витрат і 

високі змінні  витрати у порівняні із іншими видами транспорту: 

А. Залізничний транспорт. 

Б. Трубопровідний транспорт. 

В. Автомобільний транспорт. 

Г. Повітряний транспорт. 

 

39. З перерахованих визначень поняттю «логістична функція» 

відповідає: 

А. Напрямок господарської діяльності, який полягає в управління 

матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу. 

Б. Множина елементів, які перебувають у відношеннях і зв’язках один з 

одним і утворюють певну цілісність, єдність. 

В. Сукупність різних видів діяльності для отримання необхідної кількості 

вантажу і потрібному місці, в потрібний час, з мінімальними витратами. 

Г. Укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію 

цілей логістичної системи.  

 

40. Логістичний ланцюг, який складається з постачальника і 

споживача характерний для логістичної системи: 

А. Із прямими зв’язками. 

Б. Зі зворотними зв’язками. 

В. Ешелонованої. 

Г. Гнучкої. 



41. Мікрологістична система KANBAN ґрунтується на концепції: 

А. «Точно у термін». 

Б. «Планування потреб/ресурсів». 

В. «Реагування на попит». 

Г. «Загальної відповідальності». 

 

42. Який вид транспорту має найбільші постійні витрати і 

найменший рівень змінних витрат у порівняні із іншими видами 

транспорту: 

А. Залізничний транспорт. 

Б. Трубопровідний транспорт. 

В. Автомобільний транспорт. 

Г. Повітряний транспорт. 

 

43. Сутність завдання «зробити або купити» полягає в 

обґрунтованому вирішенні питання про: 

А. Самостійне виробництво предметів праці або закупівлі їх із зовнішніх 

джерел. 

Б. Ступінь використання у виробничому процесі власних засобів праці. 

В. Вибір постачальника. 

Г. Правильні відповіді «А» і «Б». 

 

44. Сучасні тенденції взаємозв’язку логістики з маркетингом 

зосереджені на: 

А. Ціні продукту. 

Б. Сервісі споживача. 

В. Транспортуванні продукції. 

Г. Системі інформації. 

 

45. Інформаційний потік – це:  

А. Сукупність повідомлень, циркулюючих у логістичній системі, між 

логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для управління і 

контролю логістичних операцій.  

Б. Потік інформації від відправника до споживача.  

В. Сукупність повідомлень, що передаються тільки в одному напрямку і 

призначені для поповнення запасів.  

Г. Потоки повідомлень, які циркулюють тільки між логістичною 

системою і зовнішнім середовищем. 

 

46. Згідно з аналізом АВС до групи «В» зараховують: 

А. Найбільш дорогі та коштовні товари, на частку яких припадає 

приблизно 75 - 80 % загальної вартості запасів, але вони складають лише 10 - 

20% загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні. 

Б. Середні за вартістю товари, частка яких у загальній сумі запасів 

становить приблизно 10 - 15 %, але у кількісному відношенні ці запаси  

складають 30 - 40 % продукції, яка зберігається. 



В. Найдешевші товари, які становлять 5 - 10 % від загальної вартості 

виробів, які зберігаються, і  становлять 40 - 50 % від загального обсягу 

зберігання. 

Г. Немає правильної відповіді. 

 

47. Який принцип лежить в основі  системи  управління запасами з 

фіксованим розміром замовлення? 

А. Принцип дотримування мінімального критичного рівня запасу.  

Б. Принцип дотримування максимального критичного рівня запасу.  

В. Оптимізуючим фактором є час замовлення. 

Г. Принцип дотримування постійного рівня запасу. 

 

48. Чинники, які впливають на рішення щодо вибору кількості складів: 

А. Потужність матеріального потоку. 

Б. Попит на ринку збуту. 

В. Відносне розміщення постачальників та покупців.  

Г. Всі відповіді правильні. 

 

49. Чинники, які впливають на рішення щодо вибору власного чи 

найманого транспорту: 

А. Прямі експлуатаційні витрати на водіїв, обслуговування та пальне.  

Б. Податки за використання доріг та оплата реєстрації.  

В. Адміністративні витрати.  

Г. Всі відповіді правильні. 

 

50. Як позначаються групи товарів при XYZ – аналізі, якщо 

коефіцієнт варіації попиту для першої групи становить 50-80%, для другої 

групи – 0-10%, для третьої групи  – 25-30%? 

А. X,Y, Z. 

Б. Y, Z, X. 

В. Z, X,Y. 

Г. Y, X, Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КОНКУРСНІ ЗАДАЧІ 

до ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади 

зі спеціальності «Логістика» 

 

Задача  1 (12 балів) 

Розрахувати потребу в навантажувачах на складі. 

Дано:  Qдоб  – середньодобовий вантажообіг складу, т (Qдоб = 150 тонн) 

Тдоб – час роботи навантажувача за добу, год. (Тдоб = 10 годин) 

g – вантажопідйомність навантажувача, т  (g = 1,5 тонн) 

Qзапас  – запас потужності складу, т (Qзапас = 30 тонн) 

Зкуб. м – норму запасу в кубічних метрах, 
3м  (Зкуб. м = 33,3  

3м ) 

γ – коефіцієнт використання вантажопідйомності (γ = 0,5) 

K0 – коефіцієнт використання часу роботи навантажувача (K0 = 0,8). 

tц – тривалість циклу роботи навантажувача, хв. (tц = 12 хв.) 

У відповіді вказати кількість навантажувачів потрібну для 

обслуговування складу. 

 

Задача  2 (11 балів) 

Пропонуються два варіанти системи розподілу для впровадження. 

Визначте мінімальні річні витрати з цих варіантів. Наведіть ці мінімальні річні 

витрати у Вашій відповіді. Вихідні дані наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  

Вихідна інформація для розрахунків 

Показник 
Система розподілу (варіанти) 

№ 1         № 2 

Річні експлуатаційні витрати, грн. 6840 3865 

Річні транспортні витрати, грн. 4234 5608 

Капітальні вкладення в будівництво 

розподільчого центру (приведені за фактором 

часу), грн. 

 

38863 

 

45954 

Строк окупності системи, роки 6,8 7,2 

Індекс дохідності 3,0 2,3 



 

Задача  3 (8 балів) 

Розрахувати оптимальне місце локалізації виробничого  

об’єкту ( оптХ ; оптY ), за наступними даними (табл. 1): 

Таблиця 1   

Характеристика існуючих умов роботи 

Джерела постачання / ринки збуту  Обсяг 

перевезень, т  

Координати сітки  

Постачальники: Х, км  Y, км  

S1 4 7 11 

S2 3 2 6 

S3 6 3 8 

S4 2 4 5 

 

В розрахунках значення координат центру тяжіння матеріальних потоків 

округляти до цілих в більшу сторону. Розрахунки проводити без використання 

карти. Кожна правильна відповідь оцінюється _4_ балами. 

 

Задача  4 (7 балів) 

 

Визначте кількість  транспортних засобів для перевезення вантажу при 

наступних даних: 

добQ  – добовий вантажообіг при перевезенні даного виду вантажів, т/д,

8,352добQ  т/д. 

нq – номінальна вантажопідйомність транспортного засобу ,т, 12нq т. 

грК  – коефіцієнт використання вантажопідіймальності, 7,0грК  

Lм – довжина маршруту, км. 15Lм  км. 

хвдF .  – добовий фонд часу роботи транспортного засобу, год., 9. хвдF , год. 

цТ  – час їздки (транспортного циклу), хв., 90цТ  хв. 

Vt – технічна швидкість, км/год.,  25Vt  км/год 

У відповіді вказати кількість транспортних засобів потрібну для 

перевезення вантажу. 



 

Задача  5 (12 балів) 

Визначити розмір площі складу в квадратних метрах методом 

навантажень при наступних умовах: річний обсяг вантажів, що надходять на 

склад – 39000 т.; максимальна норма запасу – 30 діб; середнє розрахункове 

навантаження на 1 м2 площі складу – 8 т/м2; коефіцієнт використання площі 

складу – 0,5; коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад – 1,6. 
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Бланк відповідей 
ХАРКІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ 

О.М. БЕКЕТОВА 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Логістика» 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ І КОНКУРСНІ ЗАДАЧІ 

Інструкція 

На виконання всіх завдань Вам дається 2 астрономічні години 

Увага: виправлення номерів відповідей припустиме тільки у чернетці! 

Умови задачі не переписуйте! 

Ознайомтесь з тестовими завданнями на моніторі комп'ютера. Дайте відповідь на тестові 

запитання (поряд з номером тесту зазначте букву правильної відповіді - вона тільки одна!) 
 

Таблиця для відповідей на тестові завдання 

№   

тесту 

  Відповідь №   

тесту 

 Відповідь №  

тесту 

Відповідь №  

тесту 

Відповідь №  

тесту 

Відповідь 

1  11  21  31  41  

2  12  22  32  42  

3  13  23  33  43  

4  14  24  34  44  

5  15  25  35  45  

6  16  26  36  46  

7  17  27  37  47  

8  18  28  38  48  

9  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 

 

Ознайомтесь з конкурсними задачами на моніторі комп'ютера. Дайте відповідь 

Таблиця для відповідей на конкурсні задачі 

Номер задачі 

Відповідь, тільки 

чисельне значення і 

розмірність 

Оцінка Номер задачі 

Відповідь, тільки 

чисельне значення і 

розмірність 

Оцінка 

1 (12 балів) (одиниць)  4 (7 балів) (одиниць)  

2 (11 балів) (грн./рік)   

5 (12 балів) 

 

(кв. м) 

 

3 
(8балів

) 

3.1(4бали

) 
Хопт=                    

(км) 

 

3.2(4 

бали) 
Уопт=                    

(км) 

 

 

Комісія: 

Голова Ястремська О.М. 

Заст. голови Куш Є.І. 

Члени: 
 
Бай С. І. 

 Косарева Т. В. 

Колодійчук В. А. 

Гюлєв Н.У. 
Ольхова М .В. 

Горошкова Л. А. 

Савченко Л.В. 
Авраменко О.В. 

Чорнописька Н. В. 

Баришнікова В. В 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів 

Кількість балів 

Увага! Номер 

шифру не 

відкривати. Він 

кріпиться до 

бланку 

степлером. 



 
 

РЕКТОРАТ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСІТЕТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

імені О. М. Бекетова 

 

ВІТАЄ УЧАСНИКІВ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛОГІСТИКА» 
 

 

 

ХАРКІВ – ХНУМГ, 

18 - 20 квітня 2017 р. 

ПРОГРАМА 

 

ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

 ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«ЛОГІСТИКА» 

 

18 квітня 2017 р. 
         Прибуття учасників олімпіади 

 

19 квітня 2017 р. 
800 Початок реєстрації учасників (Червоний хол, вхід з вул. Маршала Бажанова) 
900 Нарада оргкомітету (Читальна зала №1 бібліотеки) 

1000-1200 Рішення завдань (тести, конкурсні задачі) (Читальна зала №3 бібліотеки)  

1200–1410 Перерва 

1410–1430 
Підведення підсумків олімпіади, оголошення результатів  

(Читальна зала №1 бібліотеки) 

 

20 квітня 2017 р. 
   Від’їзд учасників олімпіади  

 

 

 

 

 

                                                  Оргкомітет олімпіади 
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