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Навчальна дисципліна 
«ЛОГІСТИКА» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни Варіативна компонента ОП  

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни:  вивчити науково-

теоретичні та практичні особливості 

логістичної діяльності, його класичні та 

сучасні концепції, функції, методи та завдання 

логістики на підприємстві, специфіку 

логістичної діяльності в глобальному вимірі. 

Завдання дисципліни:  

 набуття студентами теоретичних знань з 

питань 

 концепції, стратегії й тактики логістики та 
принципів і закономірностей створення й руху 

 матеріальних потоків; опанування 
студентами методичним інструментарієм 

розроблення та 

 реалізації завдань логістики; оволодіння 

ідеологією концепції та навичками 

логістичного 

 управління; розроблення пропозицій щодо 
формування та удосконалення логістичних 

систем і 

 механізмів їх функціонування; набуття 
навичок оцінки економічної ефективності та 

наслідків 

 здійснення логістичних рішень. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК 7 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 13 Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 



СК 4 Здатність проваджувати маркетингову 

діяльність на основі розуміння сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних 

зв'язків між її складовими. 

СК 5 Здатність коректно застосовувати 

методи, прийоми та інструменти маркетингу. 

СК 14 Здатність пропонувати вдосконалення 

щодо функцій маркетингової діяльності. 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 3 Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу. 

Р 10 Пояснювати інформацію, ідеї, 

проблеми та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів 

ринкового суб’єкта. 

Р 19 Використовувати знання професійної 

та практичної підготовки з маркетингу для 

моніторингу макро- та мікросередовища 

маркетингу,  при проведенні маркетингових 

досліджень, сегментування ринку та 

позиціонування продукції на  ринку, 

структурні елементи комплексу маркетингу 

підприємства, формуванні товарної, цінової, 

комунікаційної та збутової політики та 

організації маркетингової діяльності 

підприємства 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

не 

зараховано з 

можливістю 



повторного 

складання 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки 

Поняття і сутність логістики. Неоднозначність походження терміну 

"логістика". Сучасне визначення логістики.  

Етапи розвитку логістики. Мета, завдання та функції логістики. Рівні 

формування логістики.  

Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Логістика як фактор 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. Роль логістики в 

реформуванні економіки України. 

Тема 2. Об'єкти логістичного управління  
Об'єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та 

параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків.  

Інформаційні потоки та їх класифікація.  

Фінансові потоки та їх класифікація.  

Потоки послуг.  

Загальні схеми взаємодії потоків. Логістичні операції та функції з 

матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Критерії 

оптимального управління потоками. Інтегровані логістичні потоки. 

Тема 3. Концепції логістики  
Еволюція концепцій логістики.  

Основні логістичні концепції: мінімізація загальних витрат, планування 

потреб в ресурсах (MRP), точно в термін (just in time), худого виробництва (lean 

production), загального управління якістю (TQM), швидкого реагування на попит 

(SRP). Суть та особливості кожної концепції. Концепції інтегрованої логістики. 

Тема 4. Методологія та наукова база логістики  
Системний підхід у логістиці. Логістичні системи та принципи їх утворення. 

Класифікація логістичних систем (мікро- та макрологістичні системи). Ланки 

логістичних систем. Логістичні мережі.  

Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем. Прогнозування 

розвитку логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці.  

Системний аналіз як основний метод обґрунтування та прийняття 

логістичних рішень.  

Моделювання в логістиці. Оптимізація логістичних рішень. 

Тема 5. Закупівельна логістика  
Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність. 

Організація системи постачання матеріальних ресурсів та роль логістики. 

Визначення потреби в матеріалах.  

Вибір постачальника. Організація взаємодії з постачальниками.  

Логістичний цикл замовлення. Сучасні методи здійснення закупок і 

розміщення замовлень з використанням стандартів ЕDІ та ЕDІFАСТ.  

Розміщення замовлень. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок. 

Проблеми створення ланцюгів постачання. 



Тема 6. Виробнича логістика  
Логістична концепція організації виробництва та її порівняння з 

традиційною.  

Мета, завдання та функції виробничої логістики.  

Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП-2, ОПТ. Їх 

характеристика та порівняльний аналіз. Штовхаючі та тягнучі системи управління 

матеріальними потоками у виробничій логістиці. 

Тема 7. Логістика розподілення  
Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістичні канали та 

логістичні ланцюжки. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів 

розподілу.  

Вибір каналів розподілу. Логістичні посередники в дистриб'юції, їх 

класифікація та функції. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. 

Проектування дистрибутивних систем. 

Тема 8. Логістика запасів  
Місце та роль запасів у логістичній системі. Види запасів. Мотивація 

формування запасів та причини створення запасів. Ризики утримання запасів.  

Системи оптимального управління запасами. АВС-аналіз та XYZ-аналіз та їх 

використання для визначення  логістичної стратегії управління запасами. 

Тема 9. Логістика складування  
Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та 

функції складів в логістичній системі.  

Основні проблеми складування матеріальних ресурсів в логістиці. Вибір між 

власним складом і складом загального користування. Визначення кількості та 

розміщення складської мережі. Вибір системи складування.  

Організація логістичного процесу на складі. Роль тари та пакування в 

зменшенні логістичних витрат. 

Тема 10. Транспортна логістика  
Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка видів 

транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати.  

Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, 

термінальні. Принципи доставки "від дверей до дверей" і "точно в термін".  

Вибір оптимального способу транспортування. Вибір оптимального 

перевізника. Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способу доставки.  

Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. 

Тема 11. Інформаційна логістика  
Логістичні інформаційні системи. Концепція інформаційної системи в 

логістиці, класифікація, сучасні аспекти розвитку, архітектура, цілі. Програмне 

забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень.  

Сучасні інформаційні технології в логістиці. Штрих-кодування. Електронний 

обмін даними (ЕDI). Експертні системи. Дистанційний доступ і комунікації. 

Комп'ютерні мережі. Е-логістика. Електронна комерція. Віртуальний бізнес і 

віртуальні підприємства. 

Тема 12. Логістичний сервіс  
Поняття логістичного сервісу. Надання логістичних послуг як засіб 

підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи.  

Класифікація видів сервісу. Показники, що характеризують рівень 

логістичного сервісу та методики їх розрахунку. Моделювання та оптимізація рівня 



логістичного сервісу. Логістика сервісного
 
відгуку - SRL. Сервісні центри.  

Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг. 

Тема 13. Управління якістю в логістиці 

Логістична концепція якості. Логістичний менеджмент і проблема якості.  

Теоретичні проблеми якості і надійності у логістичній системі виробництва і 

руху товару. Принципи логістики, що застосовуються в управлінні якістю. 

Процесний підхід до логістичного потоку і потоку формування якості. 

Стандартизація логістичної якості. Оцінка якості сервісу в логістиці.  

Тема 14. Глобальна логістика 

Тенденції і теоретичні проблеми формування макрологістичних систем. 

Глобалізація та інтернаціоналізація бізнесу. Обєкти глобальної логістики.  

Системний аналіз і моделювання макрологістичних систем. Регіональні 

аспекти формуваня макологістичних систем. Міжнародні і регіональні проекти в 

області глобальної логістики.  
 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник.— М: Информационно-

внедренческий центр "Маркетинг", 1998.-228с. 

2. Глогусь О.В. Логістика: Навч. посібник. -Тернопіль: Ек. Думка, 

1998. - 166 с. 

3. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник. -К.: 

Товариство «Знания», КОО, 1999.-135 с. 

4. Логистика: Учеб. пособие/ Под ред. Б.А.Аникина. - М.: ИНФРА-

М, 1999. -327 с. 

5. Ойхман Е.Г., Попов Є.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг 

организаций и информационные технологии. – М.: Финансы и 

статистика, 1997. – 336 с. 

6. Основы логистики  :  Учеб.  Пособие /Под ред.  Л.Б.Миротина и 

В.И.Сергеева..  - М.: ИНФРА-М, 1999.-200 с. 

7. Паномарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003. – 192 с. 

8. Кравченко В.Ф., Кравченко Е.Ф., Забелин П.В. Организационный 

инжиниринг. –М.: ПРИОР, 1999. – 256 с. 

9. Кутелев П.В. Организационный инжиниринг: Технологии 

реинжиниринга бизнеса. –Ростов н/Д.: Феникс, 2003. -224 с. 

10. Медынский В.Г., Идельменов С.В. Реинжиниринг 

инновационного предпринимательства. –М.: ЮНИТИ, 1999. –414 

с. 

11. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг 

организаций и информационные технологии. –М.: Финансы и 

статистика, 1997. –336 с. 

12. Рапопорт Б.М., Скубченко А.И. Инжиниринг и моделирование 

бизнеса.   –М.: ЭКМОС, 2001. –240 с. 

https://ua-referat.com/Принципат


13. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое 

руководство/Пер. с англ. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. –222 с. 

14. Управление качеством и реинжиниринг 

организаций/З.С.Абутидзе, Л.Н.Александровская, В.Н.Бас и др. –

М.: Логос, 2003. –328 с. 

15. Уткин Э.А. Бизнес-реинжиниринг. –М.: ЭКМОС, 1998. –224 с. 
 


