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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Логістика» 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 у майбутніх спеціалістів 

системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії та 

практики розвитку логістики як сучасної концепції ефективного управління 

економічними системами, та набуття навичок практичного використання 

сучасних методів  та інструментарію логістичного управління потоковими 

процесами в умовах інтеграції та глобалізації економіки.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 формування у студентів системного уявлення про сутність логістики 

як сучасної концепції антикризового управління та інструменту забезпечення 

конкурентоспроможності як окремих суб’єктів господарювання, так і цілих 

ланцюгів поставок;  

 набуття та систематизація знань щодо сутності взаємодії логістичних 

концепцій, технологій та систем; 

 оволодіння особливостями системного та операційного  підходів в 

логістиці;  

 опанування студентами методичним інструментарієм прийняття 

оптимальних управлінських рішень в різних функціональних сферах 

логістики; 

 оволодіння навичками логістичного мислення та розробки 

пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх 

функціонування; 

 набуття навичок оцінки економічної ефективності логістичних 

рішень та наслідків здійснення логістичних рішень. 

У результаті вивчення данної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

    теоретичний зміст термінів, що використовуються в логістиці; 

 основні принципи, концепції та методологію логістики;  

 особливості операційної декомпозиції логістичної діяльності; 

 передумови створення та особливості функціонування логістичних 

систем;  
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 особливості логістичного менеджменту та його місце в системі 

менеджменту фірми; стан та тенденції розвитку ринку логістичних послуг в 

Україні та у світі; 

 функціональні області логістики;  

 сутність логістичного підходу до обслуговування клієнтів та 

особливості механізму логістичного забезпечення необхідної якості 

споживчих благ; 

 шляхи підвищення ефективності управлінських рішень на основі 

логістичного підходу; 

 особливості інформаційного, організаційного, правового 

забезпечення логістичного підходу до управління фірмою з метою 

раціонального використання ресурсів та мінімізації сукупних витрат. 

Вміти: 

 самостійно організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства 

по ефективному просуванню продукції в ланцюзі "закупка сировини - 

виробництво продукції - розподіл - збут - споживання" на основі інтеграції і 

координації логістичних  операцій і функцій;  

 самостійно здійснювати операційну декомпозицію логістичного 

процесу, проектувати логістичні системи та визначати оптимальні параметри 

її функціонування;  

 самостійно проводити правильний вибір постачальника та умов 

поставки, транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси 

поставки з виробничими процесами, визначати раціональні рівні запасів та 

умови їх зберігання;  

 самостійно управляти інформаційними та фінансовими потоками, 

узгоджувати їх з матеріальними потоками та потоками послуг; 

 самостійно обирати оптимальну логістичну стратегію. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:  

 навчального модуля №1 «Концептуальні основи логістики та 

тенденції її розвитку»; 

 навчального модуля №2 «Функціональні підсистеми логістики та 

інтегрована логістика», кожен з яких є логічно завершеною, відносно 

самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 

передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 

виконання.  

Навчальна дисципліна «Логістика» базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Вступ до спеціальності», «Етика бізнесу», «Основи наукових 

досліджень», «Макроекономіка та мікроекономіка» та є базою для вивчення 

таких дисциплін, як: «Менеджмент», «Операційний менеджмент», 

«Стратегічний менеджмент» та інших. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 «Концептуальні основи логістики та тенденції її 

розвитку» 

Тема 2.1.1. Логістика: сутність і основні характеристики 

Ретроспективний погляд на логістику: еволюція, парадигми розвитку. 

Мета і завдання логістики. Понятійний апарат логістики. Предмет, об’єкти і 

суб’єкти логістики. Логістичний мікс «8R». Основні принципи, функції та 

види логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Роль 

логістики в глобальній  економіці. 

Тема 2.1.2. Потокові процеси в логістиці та їх операційна 

декомпозиція      
Характеристика потокових процесів у логістиці. Сутність, показники та 

класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. 

Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Загальні схеми взаємодії 

потоків. Інтегровані логістичні потоки. Критерії оптимального управління 

інтегрованими потоками. Логістичні операції та їх класифікація. Методика 

операційної  декомпозиції управлінського процесу. 

Тема 2.1.3. Логістичні системи та їх особливості як об’єкту 

управління 

Сутнісні структуризація та класифікація логістичних систем. Основні 

елементи, зв’язки та властивості логістичних систем. Транспортно-логістичні 

кластери як макрологістичні системи інноваційного типу. Механізм та 

процедура проектування та аналізу логістичних систем. Критерії та підходи 

до оцінки ефективності функціонування логістичних систем.  

Тема 2.1.4. Логістичні концепції та технології 

Сутність і взаємозв’язок логістичних концепцій та логістичних 

технологій. Концепція «планування потреб / ресурсів» (MRP). Концепція  

«планування розподілу продукції» (DRP). Еволюція концепції RRP 

(Requirements/resource planning). Концепція «Just in time» – JIT («точно в 

термін»). Концепція «Lean Production» (ощадливого виробництво). Концепція 

загального управління якістю (TQM). Концепція логістики, орієнтованої  на 

попит (DDT - Demand-driven techniques). Концепція інтегрованої логістики 

(SCM - Supply chain management). 

Тема 2.1.5. Структура і  тенденції розвитку ринку логістичних 

послуг   

Види логістичних послуг. Сегментація ринку логістичних послуг. 

Стратегічні напрямки розвитку ринку логістичних послуг. Сутність та види 

логістичного аутсорсингу. Ризики та переваги логістичного аутсорсингу. 

Типи логістичних провайдерів. Проблема інсорсинг – аутсорсинг логістики. 
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2.2. Модуль №2 «Функціональні підсистеми логістики та 

інтегрована логістика» 

Тема 2.2.1. Логістика постачань, закупівель та розміщення 

замовлень 

Сутність, завдання і процес логістики закупівель. Визначення потреби в 

матеріалах. Критерії та методи вибору постачальників. Організація взаємодії 

з постачальником. Управління замовленнями. Методика розрахунку 

оптимального розміру замовлення. 

Тема 2.2.2. Виробнича логістика 

Мета, завдання та функції виробничої логістики. «Штовхаючі» та 

«тягнучі» системи управління матеріальними потоками у виробничій 

логістиці. Внутрішньовиробничі логістичні системи: KANBAN, MRP-1; 

MRP-2; MRP-3; ERP; OPT та інші. Використання концепції LP (Lean 

Production) у виробничій діяльності компанії Тоyоtа. Ефективність 

застосування логістики при управлінні матеріальними потоками на 

виробництві.  

Тема 2.2.3. Логістика дистрибуції 

Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Структура й 

принципи функціонування логістичних каналів розподілу. Логістичні 

посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції. Координація й 

інтеграція дій логістичних посередників. Розміщення розподільних центрів у 

логістичному середовищі. Логістичні концепції і системи в сфері розподілу 

продукції: DRP та її модифікації; DDT, QR, CPR, ECR та інші. Ефективність 

логістики в управлінні матеріальними потоками у сфері обігу. 

Тема 2.2.4. Логістика складування 

Види та функції складів в логістичній системі. Організація логістичного 

процесу на складі. Параметри та принципи  ефективного функціонування 

складу. Типові логістичні рішення при оптимізації складської підсистеми. 

Система WMS управління складськими операціями. Роль тари й упакування 

в зменшенні логістичних витрат. Розподільчі центри та їх розміщення. 

Новітні технології в складській логістиці. 

Тема 2.2.5. Логістика запасів 

Місце та роль запасів у логістичній системі. Класифікація запасів. Типи 

систем управління запасами. АВС та  XYZ-аналіз в управлінні матеріальними 

запасами. «Запаси, що управляються продавцем» - VMI. 

Тема 2.2.6. Транспортна логістика  

Сутність та задачі транспортної логістики. Порівняльні логістичні 

характеристики та інфраструктура різних видів транспорту. Сучасні 

технології транспортування. Методи вибору оптимального способу 

транспортування та оптимального перевізника. Сучасні телекомунікаційні 

системи супроводження вантажних перевезень.  
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Тема 2.2.7. Інформаційна логістика 

Сутність і значення інформаційної логістики. Інформаційні системи в 

логістиці. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних 

рішень. Технології автоматичної ідентифікації та штрих кодування в 

логістиці. Корпоративні інформаційні системи та електронний обмін даними 

(ЕDІ). Електронна логістика та інтелектуальні системи в логістиці.  

Тема 2.2.8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів 

(сервісна логістика) 

Значення, сутність і види логістичного сервісу. Формування системи 

логістичного сервісу. Параметри і характеристики логістичного 

обслуговування. Критерії якості логістичного сервісу. Система КРІ сервісної 

логістики. Методи оцінки рівня логістичного сервісу. Логістика сервісного 

відгуку – SRL. Оцінка споживчої цінності логістичних послуг за методом 

КАНО. 

Тема 2.2.9. Інтегрована логістика  (SCM) та оцінка її ефективності  

Інтегрована логістика (SCM) як основний фактор 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації економіки. Функціональний 

та інтегральний підходи до оцінки ефективності логістики. Логістична 

концепція мінімізації загальних витрат в ланцюзі поставок. Види логістичних 

витрат та проблеми їх розрахунку. Критерії та показники оцінки 

ефективності інтегрованої логістики (SCM). Методика оцінки логістичної 

ефективності за міжнародним індексом LPI 
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