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ВСТУП 

Навчальна  програма  дисципліни  «Логістика»  складена  відповідно  до

освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої

освіти галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і

оподаткування.

Предметом вивчення курсу є загальні закономірності розвитку логістичних

систем, концептуальні основи логістики, особливості й тенденції управління та

оптимізації матеріальних та інших потоків і пов’язаних з їх обслуговуванням

витрат.

Міждисциплінарні  зв’язки:  “Основи  економічної  теорії”,

“Мікроекономіка”,  “Макроекономіка”,  “Вища  математика”,  “Інформатика  та

комп’ютерна  техніка”,  “Теорія  економічного  аналізу”,  “Статистика”,

“Маркетинг”,  “Менеджмент”,  “Інтернет-технології”,  “Управління

персоналом”та ін.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Концептуальні засади логістики 

2. Фунціонально-базовий поділ логістики 

    1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1.  Основною  метою викладання  курсу  «Логістика»  є:  формування

системних знань і  розуміння концептуальних основ логістики як інструменту

ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і

навичок  ефективного  управління  матеріальними  і  відповідних  їм

інформаційними, фінансовими та сервісними потоками в сучасних умовах.

1.2. Основними  завданнями  дисципліни є: набуття теоретичних знань з

питань концепції, стратегії й тактики логістики та принципів і закономірностей

створення й руху матеріальних потоків; управління потоковими процесами на

основі  системного  підходу;  оволодіння   навичками  логістичного  мислення  з

оптимізації  матеріальних  потоків  та  розроблення  пропозицій  щодо

удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; опанування

практичними  методами  скорочення  витрат  на  переміщення  матеріальних
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ресурсів;  набуття  навичок  оцінки  економічної  ефективності  та  наслідків

здійснення логістичних рішень.

1.3.  За  результатами  вивчення  дисципліни  «Логістика»  у  здобувачів

повинні бути сформовані такі компетентності:

загальні: 

готовність використовувати систематизовані  логістичні  знання,  уміння і

практичні  навички,  спрямовані  на  здійснення  управлінської  діяльності  щодо

проектування,  формування  та  оптимізації  логістичних  систем на  всіх  рівнях

економіки та в усіх галузях виробничої та невиробничої сфери;

спеціальні: 

здатність  приймати  ефективні  рішення,  пов’язані   з  управлінням  та

оптимізацією  логістичних  систем  та  ланцюгів  поставок  промислових,

торговельних, комерційних підприємств та підприємств сфери послуг.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  120 годин/4  кредити

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Концептуальні засади логістики

Тема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки

1. Поняття і сутність логістики. 

2. Походження терміна, сучасні визначення логістики. 

3. Передумови, причини та етапи становлення логістики. 

4. Мета та завдання логістики. 

5. Рівні формування логістики. 

6. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. 

7. Роль логістики у реформуванні економіки України.

Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики.
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1. Засади сучасної концепції логістики. 

2. Концептуальна основа інтеграції логістики. 

3. Системний підхід як методологічна база логістики. 

4. Оперативні цілі логістики. Базові характеристики концепції логістики. 

5. Логістичні канали, ланцюги, мережі і ланки. 

6. Логістичні системи та принципи їх утворення. 

7. Класифікація  логістичних  систем.  Створення,  функціонування  та  роз-

виток логістичних систем.

Тема 3. Об’єкти логістичного управління та логістичні операції

1. Об’єкти логістичного управління та логістична діяльність. 

2. Характеристика потокових процесів у логістиці. 

3. Поняття та показники потоків, їх класифікація. 

4. Логістичні операції з потоками. 

5. Загальні схеми взаємодії потоків. 

6. Інтегровані  логістичні  потоки.  Критерії  оптимального  управління

інтегрованими потоками.

Тема 4. Логістична діяльність та логістичні функції.

1. Логістичні процеси і логістична діяльність. 

2. Функціональні області логістики. 

3. Організація логістичної діяльності. 

4. Основні  логістичні  функції,  їх  розподіл  між  різними  учасниками

логістичного процесу та між різними службами підприємства. 

5. Інфраструктура логістичних процесів.

Тема 5. Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту

1. Логістична місія та логістичне середовище фірми. 

2. Визначення та місце логістичного менеджменту. 

3. Інтеграція функцій управління бізнес-процесами в рамках логістичного

менеджменту. 
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4. Логістичний мікс «7R». 

5. Взаємодія  логістичного  менеджменту  з  маркетингом,  фінансами  та

виробничим менеджментом. 

6. Логістика і стратегічне планування. 

7. Зв'язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу. 

8. Види організаційних структур управління логістикою.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Фунціонально-базовий поділ логістики.

Тема 6. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у

сфері виробництва.

1. Традиційна і логістична концепції організації виробництва. 

2. Варіанти управління матеріальними потоками в рамках  внутрішньови-

робничих логістичних систем. 

3. Мікрологістичні системи МRР, МRР-1, МRР-2, ERР, КАНБАН, ОПТ, «lean

production». 

4. Ефективність  застосовування  логістичного  підходу  при  управлінні  ма-

теріальними  потоками на виробництві.

Тема 7. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у 

сфері обігу 

1. Організація дистрибуції матеріалів та готової продукції. 

2. Традиційний  та  логістичний  підходи  до  управління  розподілом

матеріалів та готової продукції. 

3. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. 

4. Логістичні посередники, їх класифікація, координація та інтеграція. 

5. Ефективність  застосовування  логістичного  підходу  при  управлінні

матеріальними потоками в сфері обігу.

Тема 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів

1. Технологія роботи з клієнтами. Технологічна схема обробки замовлень.
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2. Логістичні принципи обслуговування. 

3. Поняття логістичного сервісу. 

4. Формування системи логістичного сервісу. 

5. Методи оцінки рівня логістичного сервісу. 

6. Критерії якості логістичного обслуговування. 

Тема 9 Склад і транспорт в логістиці 

1. Роль складів при виробництві і розподілі продукції. 

2. Сучасні тенденції формування складської мережі. 

3. Типові логістичні рішення при оптимізації складської підсистеми. 

4. Розподільчі центри та їх розміщення. 

5. Забезпечення єдності складського процесу з транспортом. 

6. Способи перевезення, тарифікація та визначення витрат на перевезення. 

7. Вибір перевізника.

Тема 10. Економічне забезпечення логістики

1. Структура та  обсяги  логістичних витрат,  їх  вплив на  ринкову  вартість

продукції. 

2. Співзалежність складових логістичних витрат. 

3. Підвищення ефективності  виробництва продукції  та послуг за рахунок

управління логістичними витратами. 

4. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства. 

5.Логістика  як  фактор  підвищення  фінансової  стійкості  та

конкурентоспроможності підприємства. 

3. Рекомендована література.

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституцiя України. Прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України. – К:

Преса України, 1997. – 80 с. 
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2. Закон  України  «Про  основи  державної  полiтики у  сферi  науки i  науково-

технiчної дiяльностi» вiд 13 грудня 1991 р. № 1977-ХII // Закони України. –

Том 2. – К, 1996. – с. 441-453. 

3. Закон  України  «Про  внесення  змiн  до  Закону  України  «Про  основи

державної полiтики у сферi науки i науково-технiчної дiяльностi» вiд 1 гру-

дня 1998 р. № 284-XIV //ВВР. – 1999. -№ 2-3 – ст. 20.

4. Закон  України  «Про  наукову  та  науково-технiчну  дiяльнiсть»  зi  змiнами,

внесеними згiдно з Декретами та Законами Укрaїни в 1993-2004 рр. // Голос

України. – 1992. – 24 березня. 

5. Закон України «Про прiоритетнi напрями iнновацiної дiяльностi в Україні»

№433-IV вiд 16 сiчня 2003 р. //ВВР. – 2003. – № 13. 

6. Закон України «Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технолоri-

чних паркiв» № 991-XIV вiд 15 липня 1999р. //Голос України. – 1999. – 21

вересня. 

7. Закон України «Про державнi цiльовi програми» №1621-IV Biд 18 березня

2004 р. // Урядовий кyp’єp. – 2004. – 21 квiтня. 

8. Закон  Укрaїни  «Про  обмеження  монополiзму  та  недопущення

недобросовісної  конкуренцiї  пiдприємницькiй  дiяльностi»  вiд  18  лютого

1992 р. № 2132-ХII // Закони України. – Том 3. – К, 1996. – С. 47-55. 

9. Закон України «Про захист прав споживачiв» вiд 12 травня 1991 р. №1023-

XII // Закони України. – Том 1. – К, 1996. -С. 392-408. 

10. Закон України «Про нацiональну програму iнформатизацiї»  вiд  4  лютого

1998 р. № 74-98-ВР //ВВР. – 1998. – № 27-28. -Ст. 181. 

11. Закон України «Про науково-технiчну iнформацiю» зi змiнами, внесеними

згiдно iз законами у 2003р. // Голос України. -1993. – 23 липня. . 

12. Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку високих наукоє-

мних технологiй» № 1676-IV вiд 9 квiтня 2004 р. // Урядовий кур’єp. – 2004.

– 7 травня. 

13. Закон  України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм

економiчного i соцiального розвитку Укрaїни» // Урядовий кур’єp. – 2000. –

26 квiтня. 
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14. Закон України «Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки» № 2623

– III вiд 11 липня 2001 р.// Урядовий кур’єp. -2001. – 8 серпня. 

15. Про  деякi  питання  iнновацiйного  iнвестування  пiдприємств,  що  мають

стратегiчне значення для економiки та безпеки держави:  Указ  Президента

Укрaїни вiд 1 липня 2002 р. № 593/2002 //Урядовий кур’єp. – 2002. – 10лип-

ня. 

16. Послання Президента Укра’iни до Верховної Ради Укрaїни «Укpaїнa, поступ

у ХХI столiття. Стратегiя економiчного та соцiального розвитку на 2000-2004

роки. № 276а/2000 вiд 23 лютого 2000р. // Урядовий кур’єp. – 2000. – 28 сi-

чня. 

17. Концепцiя науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку Укрaїни // Го-

лос Укрaїни. – 1999. – 3 серпня. 

18. Про Концепцiю науково-технологiчного та iнновaцiйного розвитку Укрaїни:

Постанова Верховної Ради Укрaїни вiд 13 липня 1999 р . № 916-XIV // ВВР. –

1999. – № 37. 

19. Про  заходи  щодо  поетапного  впроваджения  в  Україні  вимог  директив

Європейського  Союзу,  санiтарних,  екологiчних,  ветеринарних,  фiтocaнiта-

рних норм та мiжнародних i Європейських cтaндapтiв: Постанова Кабінету

Miнicтpiв Укpaiни № 244 вiд 19 березия 1997 р. -К.: Укpaiнський iнформaцi-

йно-правовий центр, 1997. – № 4. 

Основна література

20. Афанасенко И. Д. Коммерческая логистика: учебник для вузов / И.Д. Афа-

насенко, В. В. Борисова; Стандарт третього поколения. – СПб.: Питер, 2012.

– 352с.: ил.

21. Бауэрсокс Дональд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Бауэ-

рсокс  Дональд  Дж.,  Клосс  Дейвид  Док.;  пер  с  англ.  –  М.:  ЗАО «Олимп-

Бизйес», 2011. – 640 с.

22. Гаджинский A. M. Логистика: учебник [для высших и средних специальных

учебных заведений]. – [18-е изд., перераб. и доп.]. / Гаджинский A. M.  – М.:

Издательско –торговая  корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.
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23. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: учеб. пособ./  Голиков Е. А. – [3-е

изд.].– М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2011. – 412 с.

24. Кристофер  М.  Маркетинговая  логистика  /   М.  Кристофер,  Х Пэк.  –  М.:

Издательский Дом «Технология», 2005. – 200 с.

25.Логістика: навч. посіб. / [О. М. Тридід, Г. М. Азаренкова, С. В. Мішина,       І.

І. Борисенко]. – К.:  Знання, 2008. – 566 с.

26. Логистика: учебник ; под ред. Б. А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 368 с.

27. Миротин Л. Б. Современный инструментарий логистического управления:

учебник / Миротин Л. Б.  – М.: Экзамен, 2008. – 496 с. 
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