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Ці методичні вказівки розроблені з метою самостійного вивчен-

ня і засвоєння теоретичного матеріалу та отримання навичок рішення 

практичних задач по оптимальному управлінню матеріальними пото-

ками в конкретних умовах. Методичні вказівки розроблені відповідно 

до робочої програми дисципліни «Функціональна логістика» для здо-

бувачів рівня доктор філософії спеціальності 275 «Транспортні тех-

нології», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобі-

льному транспорті)». 

Дисципліна «Функціональна логістика» є вибіркова дисципліна 

циклу формування глибинних професійних знань. Дисципліна «Фун-

кціональна логістика» ґрунтується на вивченні дисциплін «Фундаме-

нтальна та прикладна математична підготовка», «Методи наукових 

досліджень», «Моделювання транспортних процесів», «Логістика», 

«Логістика запасів», «Логістичне управління». 

Вивчення теоретичних питань, що наведені в даних методичних 

вказівках є обов’язковими, вони включені до відповідних модулів і 

заліку. 

Методика виконання завдань спирається, окрім теоретичного 

матеріалу з дисципліни «Функціональна логістика», на знання, що 

набуваються під час вивчення дисциплін «Логістика», «Логістика за-

пасів», «Логістичне управління». 



 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Опис навчальної дисципліни 

«Функціональна логістика» 

 

Характеристика 

обсягів 

підготовки 

Характеристика 

лекційного потоку 

Характеристика 

навчального процесу 

Загальний обсяг 

– 4 кредиту 

Кількість тем – 6 

Всього 

аудиторних 

годин на 

тиждень - 3 

Галузі знань 27 «Транс-

порт» 

Спеціальність 275 «Тран-

спортні технології» 

Спеціалізація 275.03 

«Транспортні технології 

(на автомобільному тран-

спорті)». 

Кількість навчальних груп 

в потоці – 1. 

− Укладач –  

доц. Очеретен-

ко Сергій Вале-

нтинович 

Навчальний курс – 

вибіркова дисциплі-

на формування гли-

бинних професійних 

знань. 

Рік підготовки – 2-й. 

Семестр навчання – 

3-й. 

Кількість лекційних 

годин – 48. 

Самостійна робота, 

годин – 72 

Поточний контроль 

(види контролю: ус-

не опитування, пи-

сьмове тестування) 

Підсумковий 

контроль (види 

контролю: залік) 

 

 

Предметом дисципліни є педагогічно-адаптована система по-

нять про закономірності взаємного впливу елементів систем просу-

вання матеріалопотоків і їхньої взаємодії із навколишнім середови-

щем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Функціональна ло-

гістика» є формування у майбутніх докторів філософії теоретичних, 

практичних та методичних положень щодо визначення функціональ-



 

 

них положень логістики для оптимального управління матеріалопо-

токами. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

− методи та методики визначення постачальників у логістич-

них системах та організації замовлень; 

− методи та методики управління матеріальними потоками і 

його розподілу, а також принципи планування роботи ла-

нок логістичної системи; 

− методи та методики визначення посередниках у каналах 

логістичного розподілу; 

− методики визначення необхідного розміру страхового запа-

су та проводити аналіз структури потоку замовлень на 

продукцію з урахуванням варіативності попиту та форму-

ванням сукупного прибутку підприємства, 

−  методики визначення розмір замовлення при однономенк-

латурних та багатономенклатурних запасах на підприємст-

вах при наявності різних обмежень, що дозволить підви-

щити ефективність роботи складу, визначати оптимальні 

партії поставки та керувати запасами вантажовласників 

транспортної розподільчої мережі, розробляти стратегії 

управління запасами з урахуванням базових принципів оп-

тимізації виробничих запасів, та вміти виконувати оціню-

вання ефективності розроблених варіантів управління за-

пасами підприємства; 

 

вміти: 

− застосовувати логічний аналіз при вирішенні проблем під-

вищення ефективності процесу замовлень та визначення 

каналу розподілу; 

− вибирати та застосовувати методики розрахунку для аналі-

зу ефективності транспортної діяльності та визначати оп-

тимальний розмір логістичної мережі, визначати систему 

складування на підприємствах; 

− застосовувати логічний аналіз при визначення оптимально-

го рівня логістичного сервісу на автотранспортних підпри-

ємствах; 

− – вити використовувати інформаційні ресурси для модулю-

вання ланцюгів поставок і мати здатність проводити аналіз 



 

 

і розрахунок економічних показників діяльності ланцюга 

поставок і логістичних центрів; 

− –вибирати та застосовувати методи управління складськи-

ми системами та системами управління запасів, визначати 

номенклатурні групи за допомогою АВС, XYZ- аналізу, 

визначати оптимальні розміру замовляння партій вантажу 

у умовах різного роду обмежень; 

− застосувати знання про закономірності логістичних проце-

сів з використанням автомобільного транспорту для проек-

тування систем управління запасами на логістичних підп-

риємствах; 

− –розробляти навантажувально-розвантажувальні та склад-

ські технології з використанням сучасних технічних засо-

бів, методів планування й організації робіт для організації 

злагодженої роботи логістичних підрозділів на підприємс-

тві. 

 

− мати уявлення про основні науково-технічні проблеми та 

перспективи розвитку логістичного управління. 
 



 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Функціональні області логістики 

Теоретичне питання 1. Стратегія і функціональний цикл логістики в 

області просування продукції. 

Суть логістичної стратегії в області просування продукції. Функ-

ціональний цикл логістики і його цикли: постачання вироб-

ництва і розподілу. Функціональний цикл в постачанні. Функціо-

нальний цикл забезпечення виробництва. Функціональних-ний 

цикл в фізичному розподілі. 

 

Теоретичне питання 2. Концепція життєвого циклу продукції. 

Модель життєвого циклу логістичної системи. Етапи життєвого 

циклу логістичної системи. Вплив життєвого циклу на логістич-

ний цикл. Життєвий цикл товару та його характеристика. Крива 

життєвого циклу конкретного товару. Гіпотетичний життєвий 

цикл. 

Теоретичне питання 3. Визначення логістики. Теоретичні основи 

логістики. 

Європейська та американська концепції логістики, її місця в під-

приємницький діяльності, правило 7R, функціональні області ло-

гістики, взаємодія логістики і маркетингу – синергетичний ефект, 

вплив концепції логістики на організацію матеріалопотоків в ло-

гістичній системі.  

 

Теоретичне питання 4. Концепція логістичної системи. Роль проду-

кції в функціональному циклі логістики. 

Організація руху матеріалопотоків в ланцюгах постачань, органі-

зація закупок, транспортування, складування. Основні продуктові 

характеристики, що впливають на логістичні витрати і процес 

прийняття логістичних рішень при формуванні функціонального 

циклу. 

Тема 2. Логістика закупок 

Теоретичне питання 1. Процес організації закупок в логістики.. 

Логістичні процеси ресурсного забезпечення діяльності підпри-

ємства. Основні проблеми які потрібно вирішувати для забезпе-

чення матеріальним ресурсом підприємство. 
 

 



 

 

Теоретичне питання 2. Обґрунтування вибору постачальників. 

Основні методи вибору постачальника. Традиційне вирішення 

проблеми постачальника. Комплексне оцінювання джерел поста-

чання. Критерії ті ідентифікатори оцінки постачальника. Як здій-

снити оцінку джерел постачання. 
 

Теоретичне питання 3. Об’єкти логістичного управління у поста-

чанні.  

Основний перелік типових об’єктів логістики постачання, щодо 

яких доцільно приймати відповідні рішення. Планування матері-

альних потреб промислового підприємства. Структура вибору 

при розрахунку потреб матеріалів. 

 

Теоретичне питання 4. Спеціалізація виробництва і стратегія поста-

чання. 

Вибір матеріалів частин і вузлів для власного виробництва. Ме-

тодика розрахунку рівня спеціалізації. Які існують проблеми спе-

ціалізації виробництва. Алгоритм оптимізації рівня спеціалізації 

виробництва. 

 

Тема 3. Розподільча логістика 

Теоретичне питання 1. Канали розподілу. 

Загальна характеристика схем просування материалопотоків. Ос-

новні канали розподілу продукції та посередники логістичній си-

стемі. Фізичний розподіл замовлень і контроль за надходженням. 

 

Теоретичне питання 2. Вибір логістичних посередників. 

Теоретичні основи вибору і прийняття рішень. Вибір логістичних 

посередників з використанням експертних методів. Вибір логіс-

тичних посередників з використанням багатокритеріальних  

оцінок. 

 

Теоретичне питання 3. Об’єкти логістичних рішень у збуті. 

Проектування логістичних рішень. Проектування логістичних 

рішень у збуті. Вплив стратегії на суть логістичних концепцій. 

Стратегічні рішення в дистрибуції. 

 

Теоретичне питання 4. Збутова політика і логістична стратегія. 

Концепція «Фронтальна конкуренція». Концепція «Уникання 



 

 

конкуренції». Основні ринкові логістичні стратегій. 

 

Тема 4. Виробнича логістика 

Теоретичне питання 1. Сутність і поняття виробничої логістики. 

Роль виробничої логістики в інтегрованому управлінні. Структу-

ра виробничого процесу. Тривалість виробничого циклу. 

 

Теоретичне питання 2. Традиційна і логістична організація вироб-

ничого процесу в часі. 

Розрахунок оптимального розміру партій деталей при традицій-

ному підході. Розрахунок тривалості виробничого циклу вигото-

влення партій деталей. Оптимізація процесу виготовлення ком-

плекту деталі з урахуванням динамізму ходу деталей. 

 

Теоретичне питання 3. Об’єкти логістичного управління у виробни-

цтві. Технологія і стратегія виробництва.. 

Типові об’єкти логістичних рішень у виробничій фазі. Зв'язок ви-

робництва і горизонту логістичних рішень. Основні характерис-

тики типу виробництва і еластичності планування. 

 

Теоретичне питання 4. Системні основи організованості виробни-

чих процесів. 

Вплив основних принципів організації виробництва на підви-

щення організованості виробничих процесів. Вимоги до логісти-

чної організації виробничих процесів 

 

Тема 5. Логістика запасів 

Теоретичне питання 1. Методи визначення номенклатурних груп. 

Технологія АВС – аналізу. Технологія XYZ – аналізу. Матричне 

представлення результатів АВС – XYZ. Матрична модифікація 

систем управління запасами. Багатокритеріальний АВС- аналіз. 

 

Теоретичне питання 2. Моделі управління запасами. 

Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення. 

Система з фіксованим інтервалом часу між замовленнями. Сис-

тема управління замовленнями з усталеною періодичністю по-

повнення запасів до постійного рівня. 

 

 



 

 

Теоретичне питання 3. Мотиви формування запасів. 

Призначення й типи запасів. Розрахунок потреб у запасах. Най-

простіша модель керувань запасами. Оптимальний розмір замов-

лення. 

 

Теоретичне питання 4. Методи розрахунку страхового запасу. Роз-

рахунок параметрів основних стратегій управління запасами. 

Загальні залежності для розрахунку норм запасів. Розрахунок 

страхового запасу. Розрахунок основних параметрів систем уп-

равління запасів. 

 

Тема 6. Організація складських систем 

Теоретичне питання 1. Визначення кількості складів і розміщення 

складської мережі. 

Поняття складів і їх функції. Класифікація складів. Визначення 

кількості складів та розміщення складської мережі. Визначення 

розміру та місця дислокації розподільного центра. 

 

Теоретичне питання 2. Принципи логістичної організації складсь-

ких процесів. 

Технологічний процес на складах. Потокові методи на складах. 

Основні показники роботи на складах. 

 

Теоретичне питання 3. Вибір системи складування. Логістичний 

процес на складі. Принципи логістичної організації складських про-

цесів. 

Вибір форми власності складу. Фактори що впливають на розро-

бку системи складування. Види складування. Управління пере-

міщенням вантажу. 

 

Теоретичне питання 4. Управління рухом товарів на складі. 

Принципи логістичної організації складських процесів. Управ-

ління рухом товарів на складі. 
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