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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчально! дисциплши «Лопстика» розроблена на 
основ1 «Методичних вказ^вок до розроблення та оформлення навчально! та 
робочо! навчально! програм дисциплш», введених в дш  розпорядженням вщ 
16.06.2015р. №37/роз.

Дана навчальна дисциплша е теоретичною та практичною основою 
сукупност знань та вмшь, що формують профшь фаивця за напрямом 
«Маркетинг» в област лопстики.

Метою викладання дисциплши е формування у майбутшх спещамслв 
системних знань 1 розумшня концептуальних основ лопстики, теорп та 
практики розвитку цього напряму, усвщомлення мехашзму забезпечення 
ефективно! взаемодп двох управлшських концепцш -  маркетингу  ̂лопстики, 
та набуття навичок практичного використання сучасних метод1в та 
шструментарш управлшня потоковими процесами в умовах штеграцп та 
глобаизацп економши.

Завданнями вивчення навчально! дисциплши е:
-  формування у студенев системного уявлення про сутшсть лопстики 

як сучасно! концепцп антикризового управлшня та шструменту забезпечення 
конкурентоспроможност як окремих суб’еклв господарювання, так 1 цших 
ланцюпв поставок;

-  набуття та систематизащя знань щодо сутност взаемодп лопстичних 
концепцш, технологш та систем;

-  оволодшня особливостями системного та операцшного п^дход^в в 
лопстищ;

-  опанування студентами методичним шструментар1ем прийняття 
оптимальних управлшських ршень в р^зних функщональних сферах 
лопстики;

-  оволодшня навичками лопстичного мислення та розробки 
пропозицш щодо удосконалення лопстичних систем  ̂ механ^зм^в 1х 
функщонування;

-  оволодшня знаннями та навичками визначення ефективних 
лопстичних стратегш;

-  набуття навичок оцшки економ1чно! ефективност лопстичних 
ршень та наслщюв здшснення лопстичних ршень.

У результат вивчення данно! навчально! дисциплши студент повинен:
Знати:
-  теоретичний змют терм тв, що використовуються в лопстищ;

-  основш принципи, концепцп та методологш лопстики;
-  сутшсть та особливост лопстичного менеджменту, його взаемодш з 

маркетинговим менеджментом та 1х мюце в систем^ штегрованого управлшня 
ланцюгами поставок;
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-  особливосп об’ектно1 декомпозицп лопстичних систем;
-  передумови створення та особливосп функщонування лопстичних 

систем;
-  стан та тенденцп розвитку ринку лопстичних послуг в Укра1ш та у 

с в т ;
-  сутшсть лопстичного тдходу до обслуговування киенлв та 

особливосп мехашзму лопстичного забезпечення необхщно1' якосп споживчих 
благ;

-  функщональш обласл лопстики;
-  шляхи тдвищення ефективносп управлшських ршень на основ^ 

лопстичного тдходу;
-  особливосп шформацшного, оргашзацшного, правового забезпечення 

лопстичного тдходу до управлшня ф^рмою з метою економп трудових, 
матер1альних, грошових та енергетичних ресуршв;

-  альтернативи лопстичних стратегш, 1х переваги та недолжи.
Вмгги:
-  застосовувати набуп теоретичш  ̂ практичш знання для вирпттення 

конкретних професшних задач фаивця з маркетингу;
-  самостшно оргашзовувати спшьну д^яльн^сть тдроздш в тдприемства 

по ефективному просуванню продукцп в ланцюз^ "закупка сировини - 
виробництво продукцп - розподш - збут - споживання" на основ1 штеграцп  ̂
координацп лопстичних операцш  ̂функцш;

-  самостшно здшснювати операцшну декомпозицш лопстичного 
процесу;

-  самостшно проектувати лопстичш системи та визначати оптимальш 
параметри 11 функщонування;

-  самостшно проводити правильний виб1р постачальника та умов 
поставки, транспортних засоб1в та шлях^в доставки, координувати процеси 
поставки з виробничими процесами, визначати ращональш р1вш запашв та 
умови 1х збер^ання;

-  самостшно управляти шформацшними та фшансовими потоками, 
узгоджувати 1х з матер^альними потоками та потоками послуг;

-  самостшно обирати оптимальну лопстичну стратегш.
Навчальний матер1ал дисциплши структурований за модульним

принципом 1 складаеться з двох навчальних модул^в, а саме:
-  навчального модуля №1 «Концептуальш основи лопстики та 

тенденцп п розвитку»;
-  навчального модуля №2 «Функщональш обласл та забезпечуючи 

пщсистеми лопстики», кожен з яких е лопчно завершеною, вщносно 
самостшною, цшсною частиною навчально! дисциплши, засвоення яко1
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передбачае проведення модульно! контрольно! роботи та анаиз результат 11 
виконання.

Навчальна дисциплша «Лопстика» базуеться на знаннях таких 
дисциплш, як: «Вища математика», «Економ1чна теор^я», «Маркетинг», 
«Оптим^зац^йн^ методи та моделЬ), «Основи маркетингу на транспорт» та е 
базою для вивчення таких дисциплш, як: «Менеджмент», «Маркетинг 
послуг», «Маркетинг промислового тдприемства», «Маркетингов1 
дослщження», «Маркетингове щноутворення», «Маркетингова товарна 
полггика» та штттих.

2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНО1 ДИСЦИПЛ1НИ

2.1. Модуль №1 «Концептуальш основи лопстики та тенденцп 11 

розвитку» 

Тема 2.1.1. Лопстика: сутшсть  ̂основш характеристики
Ретроспективний погляд на лопстику: виникнення, еволющя, парадигми 

розвитку. Мета  ̂завдання лопстики. Понятшний апарат лопстики. Предмет, 
об’екти  ̂ суб’екти лопстики. Лопстичний мшс «7К». Основш принципи, 
функцп та види лопстики. Причини виникнення та тенденцп розвитку 
лопстики. Досвщ заруб1жних кра1н у застосуванш лопстики. Роль лопстики 
в глобальнш економщ.

Тема 2.1.2. Потоков  ̂ процеси в лопстищ та 1х операцшна 
декомпозищя

Характеристика потокових процешв у лопстищ. Поняття та показники 
матер1ального потоку. Класифжащя матер^альних потоюв. 1нформацшш 
потоки та 1х класифжащя. Ф^нансов^ потоки та 1х класифжащя. Потоки 
послуг. 1дентифшащя, нормування та кодування лопстичних операцш. 
Методика операцшно! декомпозицп лопстично! д^яльност^. Загальш схеми 
взаемодп потоюв. 1нтегроваш лопстичш потоки. Критерп оптимального 
управлшня штегрованими потоками.

Тема 2.1.3. Лопстичш системи та 1х особливосл як об’екту 
управлшня

Системний шдхщ у лопстищ. Сутшсш властивост лопстичних систем. 
Структуризащя та класифшащя лопстичних систем. Лопстичш системи 
«штовхаючого» та «тягнучого» типу. Транспортно-лопстичш кластери як 
макролопстичш системи шновацшного типу. Мехашзм та процедура 
проектування та анаизу лопстичних систем. Критерп та шдходи до оцшки 
ефективност функщонування лопстичних систем.
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Тема 2.1.4. Лопстичш концепцп та технологи
Сутшсть 1 взаемозв’язок категорш «лопстична концепщ» та «лопстична 

технолопя». Концепщя ККР (гедшгетеп^/гезоигсе р1аппш§) та 11 еволющя. 
Пор^вняльна характеристика концепцш МКР (ма!епа18 / тапиГасШппд 
^е^и^^етеп^8 / гезоигсе р1апшп§)  ̂ ^КР ^81пЪи1:юп ^шгетеп1:8 / гезоигсе 
р1аппш§). Концепщя ЛТ (1и§! ш Ите). Концепщя ощадливого виробництва 
(ЬР - Ьеап РгоёисИоп). Концепщя загального управлшня яюстю (Т^М). 
Концепщя лопстики, ор^ентовано1 на попит (^ ^ Т  - Бетапё-ёпуеп 
{есйшдиез). Концепщя штегровано1' лопстики (8СМ -8ирр1у сЬаш 
тападетеп!).

Тема 2.1.5. Лопстичний менеджмент в систем  ̂ загального 
менеджменту

Особливосп, принципи та функцп лопстичного менеджменту. Процес 
еволюцп та ^ерарх^чн^сть лопстичного менеджменту. Лопстична мю1я та 
лопстичне середовище ф^рми. Класифжащя лопстичних стратегш та 
алгоритм прийняття стратепчних лопстичних ршень Лопстичний аудит як 
основна з функцш лопстичного менеджменту. Взаемод1я лопстичного 
менеджменту з маркетинговим, фшансовим та виробничим менеджментом.

Тема 2.1.6. Структура  ̂ тенденцп розвитку ринку лопстичних 
послуг

Види лопстичних послуг. Сегментащя ринку лопстичних послуг. 
Стратепчш напрямки розвитку ринку лопстичних послуг. Сутшсть стратеги 
лопстичного аутсорсингу. Типи лопстичних провайдер1в. Ризики та переваги 
лопстичного аутсорсингу. Проблема шсорсинг -  аутсорсинг лопстики.

2.2. Модуль №2 «Функщональш обласл та забезпечуючи пщсистеми 
лопстики» 

Тема 2.2.1. Лопстика постачань, закушвель та розмщення 
замовлень

Задач1 1 функцп закушвельно1' лопстики. Принципи вщносин з 
постачальниками. Планування закушвель. Критерп та методи вибору 
постачальниюв. Оргашзащя системи постачання матер^альних ресуршв та 
роль лопстики. Визначення потреби в матер1алах. Оргашзащя взаемодп з 
постачальниками. Управлшня замовленнями. Методика розрахунку 
оптимального розм1ру замовлення.
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Тема 2.2.2. Виробнича лопстика
Традицшна 1 лопстична концепцп оргашзацп виробництва. Мета, 

завдання та функцп виробничо! лопстики. «ШтовхаючЬ> та «тягнучЬ> 
системи управлшня матер1альними потоками у виробничш лопстищ. 
Внутр!т н ьовиробнич! лопстичш системи: КАКВАК, МКР-1; МКР-2; МКР- 
3; ЕКР; ОРТ та шш^ Приклад використання концепцп ЬР (Ьеап Ргоёисйоп) у 
виробничш д^яльност^ компанп Тоуо!а. Ефектившсть застосування лопстики 
при управлшш матер1альними потоками на виробницга.

Тема 2.2.3. Лопстика дистрибуцп
Мета, завдання та функцп розподшьчо! лопстики. Взаемод^я лопстики 1 

маркетингу в сфер1 об^у. Структура й принципи функщонування 
лопстичних канаив розподшу. Лопстичш посередники в дистрибуцп, !х 
класифжащя та функцп. Координащя й шгегращя дш лопстичних 
посередниюв. Розмщення розподшьних ц е н ^ в  у лопстичному середовишд. 
Лопстичш концепцп 1 системи в сфер1 розподшу продукцп: ЭКР та !! 
модифжацп; БЭТ, РК, СРК, ЕСК та шшь Ефективнють застосування 
лопстики при управлшш матер^альними потоками у сфер^ обшу.

Тема 2.2.4. Лопстика складування
Склад як штегрована складова частина в лопстичному ланцюз^ Види та 

функцп склад1в в лопстичнш систем^ Оргашзащя лопстичного процесу на 
склада Типов1 лопстичш рпттення при оптим^зац 1̂ складсько! шдсистеми. 
Розпод^льч^ центри та !х розмщення. Роль тари й упакування в зменшенш 
лопстичних витрат. Параметри та проблеми ефективного функщонування 
складу. Новпш технологи управлшня складською лопстикою.

Тема 2.2.5. Лопстика запаав
Мюце та роль запашв у лопстичнш система Класифшащя запашв. Типи 

систем управлшня запасами: з фшсованим розм1ром замовлення; з 
фшсованим штервалом часу м1ж замовленнями; комбшоваш системи, тощо. 
АВС та ХУ2-анаиз в управлшш матер1альними запасами. «Запаси, що 
управляються продавцем» - УМ1.

Тема 2.2.6. Транспортна лопстика
Сутшсть та задач1 транспортно! лопстики. Пор1вняльш лопстичш 

характеристики та шфраструктура р^зних вид^в транспорту. Сучасш 
технологи транспортування. Методи вибору оптимального способу 
транспортування та оптимального перев1зника. Сучасш телекомушкацшш 
системи супроводження вантажних перевезень. 1нтелектуальш транспортш 
системи.
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Тема 2.2.7. 1нформацшна лопстика
Сутшсть 1 значення шформацшно1' лопстики. 1нформацшш системи та 

сучасш шформацшш технологи в лопстищ. Програмне забезпечення 
прийняття та тдтримки лопстичних ршень. Технологи автоматичной 
щентифшацп. Корпоративш шформацшш системи та електронний обмш 
даними (Е^I). Електронна лопстика та електронна комерщя. 1Т-аутсорсинг.

Тема 2.2.8. Лопстичний п1дх1д до обслуговування споживач^в 
(сервкна лопстика)

Значення, сутшсть 1 види лопстичного сервюу. Формування системи 
лопстичного сервюу. Параметри 1 характеристики лопстичного 
обслуговування. Критерп якосп лопстичного сервюу. Методи оцшки р1вня 
лопстичного сервюу. Визначення оптимального р1вня сервюу. Система 
оцшки якосп лопстичного провайдингу на основ1 шдикатор1в КР1. Лопстика 
сервюного вулгуку -  8КЬ. Оцшка споживчо1 цшносп лопстичних послуг за 
методом КАНО.

Тема 2.2.9. 1нтегрована лопстика (8СМ) та ощнка 11 ефективносп
1нтегрована лопстика (8СМ) як основний фактор 

конкурентоспроможносп в умовах глобаизацп економши. Функцюнальний 
та штегральний шдходи до оцшки ефективносп лопстики. Лопстична 
концепшя мтм1зацп загальних витрат в ланцюз^ поставок. Види лопстичних 
витрат та проблеми 1х розрахунку. Критерп та показники оцшки 
ефективносп штегровано1' лопстики (8СМ). Методика оцшки логютично1 
ефективносп за м1жнародним шдексом ^РI
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