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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  

Кількість кредитів 

Галузь знань 

0305 «Економіка та 

підприємництво» 

Нормативна  

Загальна кількість 

годин – 180 

Змістових модулів – 2 

Напрям підготовки, 

спеціальність 

030507 «Маркетинг» 

Курс 

4-й 

Семестр 
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90 
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студента – 90 

Освітньо-
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Лекції 30 год. 

Практичні 

заняття 60 год. 

Самостійна 

робота 90 год. 

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета. Метою вивчення курсу «Логістика» є формування у студентів 

знань і навиків в області аналізу та управління логістичними системами і 

матеріальними потоками на макрорівні. Студент при вивченні дисципліни 

«Логістика» повинен знати і розуміти суть предмету і вимоги, що 

пред'являються до неї. 

Завдання. Передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками 

вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих 

вимог щодо активізації логістичної діяльності в аграрній сфері. 

Засвоївши дисципліну «Логістика» майбутні бакалаври повинні 

володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з 

питань постачання, транспортування та збуту сировини і готової продукції, 

оптимізацією повних витрат на логістичні та технологічні операції, 

своєчасного доведення продукції до споживача. 

В результаті вивчення дисципліни «Логістика» бакалаври (молодші 

спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні 

загальнокультурні та професійні компетенції.  

 визначає стратегічні завдання та цілі логістичної діяльності; 

 визначає коло основних постачальників; 

 розробляє стратегію з розв’язання проблем організації постачання та 

збуту; 

 реалізує плани діяльності за складовими комплексу логістики: 

постачання-виробництво-збут; 



 

 виявляє резерви та реалізовує заходи з підвищення ефективності 

використання ресурсів; 

 регулює збутові, виробничі та матеріальні запаси; 

 виконує заходи щодо підвищення ефективності роботи у каналах 

розподілу; 

 визначає вимоги щодо матеріальних ресурсів відповідно до 

стандартів, технічних умов, угод та інших нормативних документів. 

 здійснює оперативний облік відвантаження продукції, виконання 

договорів і замовлень, залишків нереалізованої продукції; 

 аналізує реалізацію планів логістичної політики підприємства; 

 аналізує ефективність каналів постачання сировини та матеріалів; 

Логістика є важливим компонентом економіки, і студент повинен мати 

необхідні знання і навики в цій області для ефективного вирішення 

логістичних завдань в рамках окремих сільськогосподарських підприємств 

різних форм власності. Вживання цих навиків тісно пов'язане з транспортною 

системою, постачанням, збутом продукції, запасами та іншими областями, 

які пов’язані з формуванням логістичної системи.  

Дисципліна «Логістика» має безпосередній зв'язок з дисциплінами 

учбового циклу «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Організація виробництва», «Планування». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 визначення, поняття, завдання і функції логістики;  

 чинники розвитку логістики;  

 роль логічних і інформаційних систем;  

 механізм функціонування закупівельної логістики;  

 канали розподілу товарів;  

 основні системи управління запасами на підприємствах;  

 характеристики систем складування і складської доробки продукції; 

 транспортні аспекти в логістиці;  

 формування політики цін у логістичній системі.   

вміти: 

 самостійно складати  схему просування матеріального потоку залежно 

від форми власності та спеціалізації підприємства;  

 аналізувати організаційні структури підприємства і служби управління 

логістикою на них;  

 розробляти стратегії в області логістики;  

 виділяти найбільш істотні недоліки практичної діяльності підприємств і 

розробляти обґрунтовані пропозиції у сфері логістики;  

 вивчати і використовувати сучасні методи аналітичної і проектної 

роботи в області логістичних систем; 

 прогнозувати матеріальний потік і визначити основні показники 

функціональних областей логістичної системи;  



 

 розраховувати оптимальну партію замовлення; 

 вирішувати задачу «зробити або купити»; 

 приймати рішення щодо вибору постачальників; 

 виробляти призначення і розміщення запасів;  

 визначати перелік продукції, яка відноситься до логістичного сервісу; 

 розраховувати сталість поставок за допомогою XYZ-аналізу; 

 визначати види продукції, які відносяться до системи JIT-поставок; 

 розраховувати знаходження розподільчого центру; 

 складати плани перевезень і маршрути руху;  

 визначати основні характеристики товару за елементами маркування. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до логістики 

 

Тема 1. Логістика у ринковій економіці.  

1. Основні етапи розвитку логістичного управління.  

2. Мета логістики.  

3. Загальні цілі логістичної організації. 

4. Завдання логістики.  

5. Функції логістики. 

О 

Тема 2. Характеристика основних елементів логістики.  

1. Логістична операція, логістичний ланцюг, логістичний канал.  

2. Види логістичних операцій. 

3. Властивості логістичних систем. 

 

Тема 3. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками в 

логістичних системах.  
1. Сутність категорій логістичний потік. 

2. Матеріальний, фінансовий та інформаційний потік. 

3. Види матеріальних потоків. 

 

Тема 4. Управління матеріальними потоками в логістичних системах.  

1. Система показників, які характеризують роботу логістичної системи. 

2. Механізм управління логістичною системою. 

3. Принципи організації та планування логістики на підприємстві. 

 

Тема 5. Міжнародна логістика.  

1. Основні особливості міжнародної логістики.  

2. Організаційні основи міжнародної логістики.  

3. Реалізація маркетингових функцій у практиці міжнародної логістики. 

 



 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Функціональна логістика 

 

Тема 6. Заготівельна логістика.  

1. Сутність категорії логістика постачання. 

2. Завдання, які виконує логістика постачання. 

3. Методи, які використовуються при дослідженні процесу постачання. 

 

Тема 7. Внутрішньовиробнича логістика.  

1. Сутність категорії логістика виробництва. 

2. Завдання, які виконує логістика виробництва. 

3. Методи, які використовуються при дослідженні процесу виробництва. 

4. Загальні характеристики внутрішньовиробничих систем. 

 

Тема 8. Логістика складування.  

1. Сутність логістики складування: логістичної операції, менеджмент.  

2. Види складів та організація процесу складування.  

3. Ефективність логістичної системи зберігання продукції. 

 

Тема 9. Розподільча логістики.  

1. Сутність категорії логістика збуту. 

2. Завдання, які виконує логістика збуту. 

3. Методи, які використовуються при дослідженні процесу розподілу 

продукції. 

 

Тема 10. Транспортна логістика.  

1. Сутність категорії транспортна логістика. 

2. Завдання, які виконує транспортна логістика. 

3. Методи, які використовуються при дослідженні процесу 

транспортування продукції. 

 

Тема 11. Інтернет логістика.  

1. Сутність Інтернет логістики.  

2. Види та типи об‘єктів логістичної Інтернет - системи.  

3. Ефективність ведення бізнесу в Інтернет – логістиці. 

 

Тема 12 Фінансова логістика 

1. Сутність категорії фінансової логістики. 

2. Завдання, які виконує фінансова логістика. 

3. Методи, які використовуються при плануванні обліку фінансів. 

 

 



 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу 

Кількість 
Література 

Годин  Балів  

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до логістики    

1 
Лекція  Логістика у ринковій економіці 2 1 

[1, С. 26-46] [2, С. 

14-34] [3, 5-12] 

 Практичне 

заняття 
Бізнес-гра «Вступ до логістики» 2  

[2, 171-186] 

 Практичне 

заняття 
Бізнес-гра «Вступ до логістики» 2 1 

[2, 171-186] 

 Самостійна 

робота 
Тягнуча система: сутність, принципи застосування 5 1 

[1, 234] [2, С. 81-92] 

[3, С. 35] 

2 
Лекція  Логістика у ринковій економіці 2 1 

[1, С. 26-46] [2, С. 

14-34] [3, 5-12] 

 Практичне 

заняття 

Визначення виробничої логістичної стратегії підприємства 

(ABC) 
2 2 

[1, С.145-146] [2, 

186-192] 

 Практичне 

заняття 

Визначення виробничої логістичної стратегії підприємства 

(XYZ) 
2 2 

[1, С.146-148] [2, 

186-192] 

 Самостійна 

робота 
Штовхаюча система: сутність, принципи застосування 5 1 

[1, 234] [2, С. 81-92] 

[3, С. 35] 

3 
Лекція  Характеристика основних елементів логістики 2 1 

[1, С35-83] [3, С.12-

34] 

 Практичне 

заняття 
Кейс 1. А чи логістика це? 2 1 

[2, С. 34-39] 

 Практичне 

заняття 

Кейс 2. Новий ринок: організація діяльності 

 
2 1 

[2, С.92-97] 

 Самостійна 

робота 
Система JIT: сутність, принципи застосування 5 1 

[1, С.192] [2, С. 81-

92] [3, С.25] 



 

4 
Лекція  

Технологічні процеси та управління матеріальними потоками 

в логістичних системах 
2 1 

[1, С. 182-205] [2, С. 

39-65] [3, С. 24-32] 

 Практичне 

заняття 
Організація та проведення загального управління якістю 2 2 

[2, С. 209-213] 

 Практичне 

заняття 

Аналіз  впливу витрат на рівень якості сільськогосподарської 

продукції 
2 2 

[2, С. 219-225] 

 Самостійна 

робота 

Система управління матеріальними потоками: PO (Purchase 

order) 
5 1 

[1, С. 210] [2, С. 81-

92] [3, С.35] 

5 
Лекція  Управління матеріальними потоками в логістичних системах 2 1 

[1, С. 212-243] [3, С. 

45-58] 

 Практичне 

заняття 

Формування витрат залежно від логістичних систем (на 

прикладі вирощування грибів) 
2 2 

[2, С. 202-209] 

 Практичне 

заняття 

Розрахунок оптимальних виробництв (на прикладі 

вирощування грибів) 
2 2 

[2, С. 202-209] 

 Самостійна 

робота 

Система управління матеріальними потоками: (MPS – master 

production schedule 
5 1 

[1, С. 211] [2, С. 81-

92] [3, С. 36] 

6 
Лекція  Управління матеріальними потоками в логістичних системах 2 1 

[1, С. 212-243] [3, С. 

45-58] 

 Практичне 

заняття 

Розрахунок оптимальних витрат (на прикладі вирощування 

грибів) 
2 2 

[2, С. 202-209] 

 Практичне 

заняття 

Прогноз у постачанні сировини та готової продукції (на 

прикладі вирощування грибів) 
2 2 

[2, С. 202-209] 

 Самостійна 

робота 

Система управління матеріальними потоками: CRM (Customer 

relationship management) 
5 1 

[1, С.214] [2, С. 81-

92] [3, С.35] 

7 
Лекція  Міжнародна логістика 2 1 

[1, С. 324-325] [2, С. 

134-145] [3, 63-68] 

 Практичне 

заняття 

Кейс 3. Мелітопольська черешня – продукт для експортного 

ринку 
2 1 

[2, 65-70] 



 

 Практичне 

заняття 
Кейс 4. Рибний промисел 2 1 

[2, 150-155] 

 Самостійна 

робота 

Система управління матеріальними потоками: WMS 

(Warehouse Management System) 
5 1 

[1, С216] [2, С. 81-

92] [3, С. 37] 

  Всього за змістовий модуль 1 77 35  

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Функціональна логістика    

8 
Лекція  Заготівельна логістика 2 1 

[1, С. 224-265] [3, С. 

42-52] 

 Практичне 

заняття 
Вибір постачальників 2 2 

[1, С. 252-265] [2, 

С.198-202] 

 Практичне 

заняття 
Розрахунок оптимальної партії замовлення 2 2 

[1, С. 248-252] [2, С. 

195-198] 

 Самостійна 

робота 
Система Кайзена. Сутність та принципи 5 1 

[1, С. 216] [2, С. 81-

92] [3, С. 37] 

9 
Лекція  Внутрішньовиробнича логістика 2 1 

[1, С. 265-286] [2, С. 

70-92] [3, С. 45-56] 

 Практичне 

заняття 

Оцінка якості сільськогосподарської продукції 

 
2  

[2, С. 213-219] 

 Практичне 

заняття 

Оцінка якості сільськогосподарської продукції 

 
2 2 

[2, С. 213-219] 

 Самостійна 

робота 
Система «шість сигм». Сутність та принципи 5 1 

[1, С. 214] [2, С. 81-

92] [3, С. 34] 

10 
Лекція  Внутрішньовиробнича логістика 2 1 

[1, С. 265-286] [2, С. 

70-92] [3, С. 45-56] 

 Практичне 

заняття 
Рішення завдання «Зробити або купити» 2  

[1] [2, С. 192-195] 

 Практичне 

заняття 
Рішення завдання «Зробити або купити» 2 2 

[1] [2, С. 192-195] 



 

 Самостійна 

робота 

MRP (Material Requirement Planning). Сутність, принципи, 

документація 
5 1 

[1, С. 218] [2, С. 81-

92] 

11 

Лекція  Логістика складування 2 1 

[1, С. 285-296] [2, 

115-129] [3, С. 65-

75] 

 Практичне 

заняття 

Прогноз та оцінка складування сільськогосподарської 

продукції 
2  

[1, С. 294-296] 

 Практичне 

заняття 

Прогноз та оцінка складування сільськогосподарської 

продукції 
2 2 

[1, С. 294-296] 

 Самостійна 

робота 

MRP II (Manufacturing Resource Planning). Сутність, принципи, 

документація 
5 1 

[1] [2, С. 81-92] [3] 

12 Лекція  Розподільча логістики 2 1 [3, С.85-95] 

 Практичне 

заняття 
Розрахунок розташування розподільчого центру 2  

[2, С. 225-229] [3, 

С.95] 

 Практичне 

заняття 
Розрахунок розташування розподільчого центру 2 2 

[2, С. 225-229] [3, 

С.95] 

 Самостійна 

робота 
Lead Production. Сутність, принципи, документація 5 1 

[2, С. 81-92] [3, С.33] 

13 
Лекція  Транспортна логістика 2 1 

[1, 312-326] [2, С. 

97-115] 

 Практичне 

заняття 
Складання транспортного маршруту 2  

[1, С.320-326] [2, С. 

229-233] 

 Практичне 

заняття 
Оптимізація транспортного маршруту 2 2 

[1, С.320-326] [2, С. 

229-233] 

 Самостійна 

робота 
Kanban. Сутність, принципи, документація 5 1 

[1, С. 220] [2, С. 81-

92] [3, С.38] 

14 
Лекція  Інтернет логістика 2 1 

[1, 378-389] [2, 155-

161] 



 

 Практичне 

заняття 
Науковий семінар 2  

[1] [2] [3] 

 Практичне 

заняття 
Науковий семінар 2 3 

[1] [2] [3] 

 Самостійна 

робота 

ERP (Enterprise Resource Planning). Сутність, принципи, 

документація 
5 1 

[1, С,215] [2, С. 81-

92] [3, С. 36] 

 Самостійна 

робота 
Підготовка на наукового семінару 15  

Допоміжна 

література 

15 
Лекція  Фінансова логістика 2 1 

[1, С.385-410] [3, С. 

295-315] 

 Практичне 

заняття 
Кейс 5. Один або два, маленький або великий? 2 1 

[2, С. 41-43] 

 Практичне 

заняття 
Кейс 6. Паливо для сільськогосподарського підприємства 2 1 

[2. С. 65-67] 

 Самостійна 

робота 

DRP (Distribution Resource Planning). Сутність, принципи, 

документація 
5 1 

[1] [2, С. 81-92] [3] 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

Питання до ПМК 1 

1. Що являє собою наука логістика? В чому полягають мета та завдання 

логістики? 

2. Назвіть та роз’ясніть основні функції логістики. 

3. Що розуміють у логістиці під інформаційним потоком? Хто є 

споживачами інформаційної системи у логістиці? 

4. Значення сервісу у виконанні логістичних операцій: доопераційний, 

операційний, післяопераційний. 

5. Охарактеризуйте ланцюг та канал розподілу логістичного потоку. 

6. Класифікація товарів у логістиці: споживчі товари, промислові товари, 

традиційні товари, конкурентні товари 

7. Види стратегічного планування в логістиці 

8. В чому полягає сутність стратегічного управління логістикою? 

9. Етапи міжнародного перевезення вантажів 

10. Приклади завдань при різних рівнях управління матеріальним потоком 

11. Тягнуча система: сутність, принципи застосування 

12. Штовхаюча система: сутність, принципи застосування 

13. Система JIT: сутність, принципи застосування 

14. Система управління матеріальними потоками: PO (Purchase order) 

15. Система управління матеріальними потоками: (MPS – master production 

schedule 

16. Система управління матеріальними потоками: CRM (Customer 

relationship management) 

17. Система управління матеріальними потоками: WMS (Warehouse 

Management System) 

18. Система Кайзена. Сутність та принципи 

19. Система «шість сигм». Сутність та принципи 

 

Питання до ПМК 2 

1. Сутність розподільчої логістики, мета, операції, функції. 

2. Сутність виробничої логістики, мета, операції, функції. 

3. Сутність логістики постачання, мета, операції, функції. 

4. Сутність транспортної логістики, мета, операції,  функції. Сутність 

транспортної логістики, мета, операції,  функції. 

5. Види складів та організація процесу складування 

6. Основні типи посередників у логістичному ланцюгу 

7. Орендовані склади: недоліки та переваги 

8. Громадські склади: недоліки та переваги. 

9. Власні склади: недоліки та переваги. 

10. Орендовані склади: фіксовані та змінні витрати. 

11. Громадські склади: фіксовані та змінні витрати 

12. Власні склади: фіксовані та змінні витрати. 



 

13. Автомобільний транспорт: фіксовані та змінні витрати. 

14. Залізничний транспорт: фіксовані та змінні витрати 

15. Морський транспорт: фіксовані та змінні витрати 

16. Авіа транспорт: фіксовані та змінні витрати 

17. Автомобільний транспорт: недоліки та переваги 

18. Залізничний транспорт: недоліки та переваги 

19. Морський транспорт: недоліки та переваги 

20. Авіа транспорт: недоліки та переваги 

21. MRP (Material Requirement Planning). Сутність, принципи, документація 

22. MRP II (Manufacturing Resource Planning). Сутність, принципи, 

документація 

23. Lead Production. Сутність, принципи, документація 

24. Kanban. Сутність, принципи, документація 

25. ERP (Enterprise Resource Planning). Сутність, принципи, документація 

26. DRP (Distribution Resource Planning). Сутність, принципи, документація 
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18. Электронному бизнесу нужна логистика (пер с англ.) электронный  

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

ukragroportal.com присвячений питанням сільськогосподарського 

виробництва в Україні: агроринки, економіка, 

підприємництво, фермерство. 

businessman.ru Сторінка присвячена питанням управління по таких 

проблемах як управління фінансами, управління 

персоналом, управлінський облік 

usda.gov/oce/waob На сайті публікуються звіти Світової Ради по 

сільському господарстві 

usda/gov/nass На сторінки публікуються щорічні звіти 

Національного агентства сільськогосподарської 

статистики  

farmer.edit.com Спеціалізована система розповсюдження ринкової 

інформації, прогнозу погоди та новин. 

fao.org на сторінки представлений аналіз виробництва 

сільськогосподарської продукції за останні 50 років. 

trade.uame.com.ua Українська агарна біржа 

awu.kiev.ua Агро сервер України (FAO) 

dak.uame.com.ua Державна акціонерна компанія „Хліб України” 

elis.crimea.ua Електронний журнал „Агрокомпас” 

nabu.com.ua Національна асоціація бірж України 

cper.kiev.ua Центр проблем сільського господарства 

minagro.kiev.ua Міністерство агарної політики України  

 

http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/e-trade.htm
http://www.ukragroportal.com/
http://www.businessman.ru/

