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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Планування логістичної 

діяльності» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та 
оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в 
дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області логістики.  

Метою викладання дисципліни є формування знань і навичок організації 

та технології планування логістичної діяльності, встановлення обґрунтованих 

планових завдань підрозділам логістики з метою виконання загальних цілей 

підприємства в умовах швидко змінного ринкового середовища та 

інтеграційних процесів, що відбуваються в логістичних системах.  
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 організація планування логістичної діяльності підприємства; 

 визначення методології планування логістичної діяльності; 

 взаємозв’язок та взаємовплив видів і форм планування; 

 планування та оцінка логістичної діяльності; 

 планування організаційно-технічного розвитку та підвищення 

ефективності логістичної діяльності; 
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 

 основні визначення та терміни навчальної дисципліни; 

 роль і місце планування логістичної діяльності в системі планування 

підприємства; 

 концептуальні особливості та стратегічні підходи до планування 

логістичної діяльності,  

 види та форми планування логістичної діяльності;  

 існуючі методики складання планів, що визначають логістичну 

діяльність на різних ієрархічних рівнях управління підприємством; 

 можливі стратегії планування розвитку діяльності підприємства на 

засадах логістики. 
Вміти: 

 самостійно визначати методи, принципи та підходи, що доцільно 

впроваджувати при розробці планів стосовно логістичної діяльності;  

 самостійно використовувати логістичні методології сучасних систем 

управління ресурсами підприємства; 

 самостійно визначати пріоритети стратегічного та оперативного 

планування логістичної діяльності; 

 самостійно розробляти оперативно-календарне планування логістичної 

діяльності; 

 самостійно розробляти плани, що визначають структурну декомпозицію 

та характеризують логістичну діяльність підприємства; 
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 самостійно розробляти плани загального кошторису видатків та 

відрахувань, надходжень та доходів, що виникають під час реалізації 

логістичних послуг; 

 самостійно застосовувати існуючі концепції планування інноваційно-

інвестиційного розвитку логістичної діяльності підприємства. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного класичного навчального модуля, а саме: 

 навчального модуля №1 «Планування логістичної діяльності». 

Навчальна дисципліна «Планування логістичної діяльності» базується на 

знаннях таких дисциплін, як: «Логістика», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Економіка і фінанси підприємства», «Виробнича логістика», «Управління 

бізнес-процесами» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Управління 

логістичними проектами», «Економіка логістики» та інших. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 «Планування логістичної діяльності» 

Тема 2.1.1. Концептуальні основи та особливості планування в 

логістиці. 

Особливості розвитку сучасного підприємництва у сфері послуг. 

Планування як основна функція управління. Принципи планування. Цільова 

спрямованість планів. Методика упорядкування цілей як основа обґрунтованого 

планування. Баланс планів виробничих потужностей, виробничих ресурсів. 

Система планів та їх взаємозв’язок. Особливості логістичної діяльності як 

об’єкту планування. 

Тема 2.1.2. Методологія планування логістичної діяльності. 

Системно-процесний підхід до планування логістичних потоків 

«формування потреб – ресурсного забезпечення – виробництва – надання і 

споживання послуг». Система методів планування логістичної діяльності. 

Економічні методи планування та їх характеристика. Методи організаційного 

планування ЛД. Значення та особливості методики сітьового планування 

логістичної діяльності. 

Тема 2.1.3. Види і форми планування логістичної діяльності.   
Види планування логістичної діяльності та характеристика основних з них. 

Планування логістичного процесу. Стратегічне планування логістичних 

потужностей: сутність, структура, технології. Класифікація логістичних 

стратегій та алгоритм прийняття стратегічних логістичних рішень. Ієрархічне 

планування: особливості та переваги. Мета та технологія сукупного планування. 

Тактичне планування: конкретизація завдань розвитку логістичних послуг, 

залучення необхідних ресурсів, оновлення виробничих фондів, освоєння нової 

техніки і технології логістичного обслуговування. Система оперативно-

календарного планування. Правила планування послідовності робіт в 

календарному плануванні. Бюджетне планування в логістиці. Система 
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логістичного бюджетування. Бізнес планування інвестиційних проектів в 

логістиці: цільове призначення та зміст основних розділів. 

Тема 2.1.4. Додаткова споживча цінність логістичних послуг як 

цільовий орієнтир планування  логістичної діяльності в ланцюзі поставок. 
Сутність і значення для планування ЛД методики визначення споживчої 

цінності логістичних послуг. Додаткова споживча цінність товару (послуги). 

Вплив логістичної діяльності на формування додаткової споживчої цінності 

товару (послуги) в ланцюзі поставок. Методологія визначення споживчої 

цінності логістичних послуг на основі моделі Кано. Матриця Симона 

«об’єктивна/суб’єктивна якість»: сутність та значення для планування ЛД. 

Тема 2.1.5. Інтегроване планування логістичної діяльності  в ланцюзі 

поставок. 
Сутність і значення   інтегрованого планування логістичної діяльності в 

ланцюзі поставок. Підходи до інтегрованого планування логістики. Концепція 

Sales and Operations Planning, S&OP (планування продажів і  операцій). 

Відмінності концепції Sales and Operations Planning (планування продажів і 

операцій) від традиційного планування. Концепція планування потреб (Demand 

Planning). Інформаційна підтримка інтегрованого планування. Стратегії 

інтегрованого планування. Стратегія «точно вчасно» (JIT). Стратегія спільного 

планування, прогнозування і поповнення запасів (CPFR). Стратегія управління 

запасами постачальником у клієнта (VMI); Стратегія ефективного відгуку на 

запити споживачів (ECR). 

Тема 2.1.6. Розрахунок виробничої програми логістичної діяльності. 
Структура виробничої програми ЛД. Розробка виробничої програми – 

обсягів логістичних послуг за функціональною ознакою.  Розробка програми 

маркетингу, оформлення та виконання замовлень.  Визначення обсягів 

постачання необхідних для виробництва ресурсів. Особливості планування 

обсягів надання транспортних послуг з внутрішніх та зовнішніх перевезень. 

Планування  процесів складування, зберігання та використання матеріальних 

ресурсів, консолідації та відправки партій готової продукції. Планування 

розподільчої логістики збуту. 

Тема 2.1.7. План по праці та заробітній платі персоналу логістичних 

підрозділів. 

Планування потреби в персоналі для логістичної служби підприємства. 

Трудомісткість виробничої програми та окремих видів послуг. Календарний та 

корисний фонд робочого часу. Норми керованості. Розрахунки чисельності 

працівників за категоріями. Продуктивність праці. Розрахунок планового фонду 

оплати праці. Системи премій, доплат. Планування фонду споживання. Розподіл 

річного фонду оплати праці. 

Тема 2.1.8. Планування бюджету логістичних підрозділів. 
Розрахунок планових калькуляцій собівартості логістичних послуг. 

Кошторис витрат на виробництво. Бюджет логістичних підрозділів. План по 

собівартості реалізованої програми логістичної діяльності. Планування 
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зниження витрат і втрат. Розрахунок планових надходжень за надання 

логістичних послуг. 

Тема 2.1.9. План організаційно-технічного розвитку та підвищення 

ефективності логістичної діяльності. 
Критерії та підходи до оцінки ефективності логістичної діяльності. 

Багатокритеріальна система оцінки ефективності логістичної діяльності. 

Формування плану оновлення логістичних послуг. Планування витрат на 

підготовку та освоєння нових видів логістичних послуг. План заходів по 

удосконаленню організації та управління логістичною діяльністю. Планування 

необхідних інвестицій, джерел фінансування, ефективності інноваційних 

проектів. 
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