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1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Функціональна логістика» є 

формування у майбутніх докторів філософії теоретичних, практичних та мето-

дичних положень щодо визначення функціональних положень логістики для оп-

тимального управління матеріалопотоками. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічно-адаптована сис-

тема понять про закономірності взаємного впливу елементів систем просування 

матеріалопотоків і їхньої взаємодії із навколишнім середовищем. 

Дисципліна «Функціональна логістика» є вибірковою. Згідно з ОПП підго-

товки доктора філософії «Транспортні системи» вивчення дисципліни забезпечує 

формування наступних компетентностей: 

– здатність застосовувати методи та методики визначення постачальників у 

логістичних системах та організації замовлень; 

– здатність застосовувати методи та методики управління матеріальними 

потоками і його розподілу, а також принципи планування роботи ланок логістич-

ної системи; 

– здатність застосовувати методи та методики визначення посередниках у 

каналах логістичного розподілу; 

– здатність оптимізувати логістичні процеси на підприємстві та вирішувати 

багато комплексні та нестандартні завдання, розробляти моделі перспективного 

розвитку логістичних процесів на транспортних підприємствах; 

– здатність визначати необхідний розмір страхового запасу та проводити 

аналіз структури потоку замовлень на продукцію з урахуванням варіативності по-

питу та формуванням сукупного прибутку підприємства, 

– здатність визначати розмір замовлення при однономенклатурних та бага-

тономенклатурних запасах на підприємствах при наявності різних обмежень, що 

дозволить підвищити ефективність роботи складу, визначати оптимальні партії 

поставки та керувати запасами вантажовласників транспортної розподільчої ме-

режі, розробляти стратегії управління запасами з урахуванням базових принципів 

оптимізації виробничих запасів, та вміти виконувати оцінювання ефективності 

розроблених варіантів управління запасами підприємства. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліна «Функціональна логістика» ґрунтується на вивченні дисциплін 

«Фундаментальна та прикладна математична підготовка», «Методи наукових дос-

ліджень», «Моделювання транспортних процесів», «Логістика», «Логістика запа-

сів», «Логістичне управління». 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма нав-

чання 

заочна (дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів  - 4 

Кількість годин        - 120 
вибіркова 

Семестр викладання дисципліни 
3 

(порядковий номер семестру) 

3 
(порядковий номер семестру) 

Вид контролю: залік залік 

Розподіл часу: 

- лекції  (годин) 48 48 

- практичні, семінарські (годин) - - 

- лабораторні роботи (годин) - - 

- самостійна робота (годин) 72 72 

- курсовий проект (годин) - - 

- курсова робота (годин) - - 

- розрахунково-графічна робота (кон-

трольна робота) 
- - 

- екзамен - - 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Згідно ОПП підготовки доктора філософії «Транспортні системи» вивчення 

дисципліни «Функціональна логістика» забезпечує формування сукупності насту-

пних програмних результатів навчання: 

− вміння застосовувати логічний аналіз при вирішенні проблем підви-

щення ефективності процесу замовлень та визначення каналу розподілу; 

− вибирати та застосовувати методики розрахунку для аналізу ефектив-

ності транспортної діяльності та визначати оптимальний розмір логістичної ме-

режі, визначати систему складування на підприємствах; 

− вміння застосовувати логічний аналіз при визначення оптимального 

рівня логістичного сервісу на автотранспортних підприємствах; 

– вити використовувати інформаційні ресурси для модулювання ланцюгів 

поставок і мати здатність проводити аналіз і розрахунок економічних показників 

діяльності ланцюга поставок і логістичних центрів; 

– вмити вибирати та застосовувати методи управління складськими систе-

мами та системами управління запасів, визначати номенклатурні групи за допо-

могою АВС, XYZ- аналізу, визначати оптимальні розміру замовляння партій ван-

тажу у умовах різного роду обмежень; 

− застосувати знання про закономірності логістичних процесів з вико-

ристанням автомобільного транспорту для проектування систем управління запа-

сами на логістичних підприємствах; 

– вмити розробляти навантажувально-розвантажувальні та складські техно-

логії з використанням сучасних технічних засобів, методів планування й організа-

ції робіт для організації злагодженої роботи логістичних підрозділів на підприєм-

стві. 
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5. Критерії оцінювання результатів навчання підсумкова оцінка з нав-

чальної дисципліни визначається додаванням загальної суми балів поточного кон-

тролю до результатів підсумкового контролю:___________________________ 
(п.2.4 листа МОН №1/9-434 від 09 липня 2018 року) 

І. Поточний контроль (0-40 балів). 

1. Оцінка рівня підготовки (0-20 балів): 

– опитування (0-15 балів); 

– відвідування занять (0-5 балів). 

Складова підсумкової оці-

нки 

Бали 

15 10 5 0 

Опитування 

Відповідь на пи-

тання повна, 

конкретна, міс-

тить визначення 

термінів, класи-

фікацію 

Відповідь міс-

тить не повне 

визначення тер-

мінів, класифі-

кацію 

Відповідь міс-

тить визначення 

основних термі-

нів за допомо-

гою викладача 

Наведено невір-

ну відповідь, 

нерозкрите суть 

питання 

Складова підсумкової 

оцінки 

Бали 

5 3-4 1-2 0 

Відвідування 

Студент відві-

дував більше 

90% занять 

Студент відвіду-

вав від 75% до 

90% занять 

Студент відві-

дував від 50% 

до 75% занять 

Студент відві-

дував менше 

50% занять 

 

2. Оцінка рівня теоретичної підготовки (0-20 балів): 

– проведення контролю у вигляді тестових (контрольних) завдань (0-20 ба-

лів). 
Складова підсумко-

вої оцінки 

Бали 

20-15 8-15 4-7 0-3 

Опитування 

Відповідь на пи-

тання повна, конк-

ретна, містить ви-

значення термінів, 

класифікацію 

Відповідь містить 

визначення термі-

нів, класифікацію 

Відповідь міс-

тить визначення 

основних термі-

нів  

Наведені невірні 

відповіді, нероз-

крита суть пи-

тання 

 

ІІ. Підсумковий контроль (0-60 балів). 

Кожен варіант завдання до заліку містить два професійно-орієнтованих пи-

тання та задачу: 

- відповідь на перше питання (0-30 балів); 

- відповідь на друге питання (0-30 балів); 

 
Номер пи-

тання  

Бали 

«25-30» «16-24» «5-15» «0-5» 

1, 2 

Відповідь на питан-

ня повна, конкретна, 

містить визначення 

термінів, класифіка-

Відповідь містить 

визначення термі-

нів, класифікацію, 

студент показав си-

Відповідь міс-

тить визначення 

основних термі-

нів; студент до-

Наведені невірні 

відповіді, нерозк-

рита суть питан-

ня; студент не 
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цію, студент засвоїв 

взаємозв'язок основ-

них понять дисцип-

ліни, виявив творчі 

здібності в розумінні 

і використанні на-

вчально-

методичного матері-

алу 

стематичний харак-

тер знань з дисцип-

ліни і здатний до їх 

самостійного по-

повнення і онов-

лення в ході пода-

льшої навчальної 

роботи і професій-

ної діяльності 

пустив похибки 

у відповіді, але 

володіє необхід-

ними знаннями 

для їх усунення 

під керівницт-

вом викладача 

може продовжити 

навчання або 

приступити до 

професійної дія-

льності після за-

кінчення вузу без 

додаткових за-

нять з відповідної 

дисципліни 

 

. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Перевірка результатів навчання проводиться за переліком питань поточного 

контролю з кожної теми та заліком яке складається з двох теоретичних питань. 

 



7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять 

 

Назва теми лекційного матеріалу 

Кількість годин 

Назва CPC 

Кількість годин 

Література 
очна  

заоч-

на 
очна заочна 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Функціональні області логістики. 

Тема 1. Стратегія і функціональний цикл логісти-

ки в області просування продукції 

4 4 СРС. Визначення логістики. Теоретичні ос-

нови логістики. 

6 6 1, 3-5, 7, 10 

Тема 2. Концепція життєвого циклу продукції 4 4 СРС. Концепція логістичної системи. Роль 

продукції в функціональному циклі логісти-

ки 

6 6 1, 3 -5, 7, 10-

14- 

Разом за Розділом 1. 8 8 - 12 12 - 

Розділ 2. Логістика закупок. 

Тема 3. Процес організації закупок в логістики. 4 4 СРС. Об’єкти логістичного управління у по-

стачанні 

6 6 1, 2, 3, 6, 10 

Тема 4. Обґрунтування вибору постачальників 4 4 СРС. Спеціалізація виробництва і стратегія 

постачання 

6 6 1, 2, 10 

Разом за Розділом 2. 8 8 - 12 12 - 

Розділ 3. Розподільча логістика. 

Тема 5. Канали розподілу. 4 4 СРС. Об’єкти логістичних рішень у збуті 6 6 3 -6, 15, 16 

Тема 6. Вибір логістичних посередників 4 4 СРС. Збутова політика і логістична страте-

гія 

6 6 3 -6, 15, 15 

Разом за Розділом 3. 8 8 - 12 12 - 

Розділ 4. Виробнича логістика. 

Тема 7. Сутність і поняття виробничої логістики 4 4 СРС. Об’єкти логістичного управління у ви-

робництві. Технологія і стратегія виробниц-

тва. 

6 6 3, 4, 6  

Тема 8. Традиційна і логістична організація виро-

бничого процесу в часі 

4 4 СРС. Системні основи організованості ви-

робничих процесів 

6 6 3, 4, 6  

Разом за Розділом 4. 8 8 - 12 12 - 

Розділ 5. Логістика запасів. 

Тема 9. Методи визначення номенклатурних груп. 4 4 СРС. Мотиви формування запасів. 6 6 3, 4, 7 - 10 

Тема 10. Моделі управління запасами 4 4 СРС. Методи розрахунку страхового запа- 6 6 3, 4, 7 - 10 
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су. Розрахунок параметрів основних стра-

тегій управління запасами. 

Разом за Розділом 5. 8 8 - 12 12 - 

Розділ 6. Організація складських систем 

Тема 11. Визначення кількості складів і розмі-

щення складської мережі 

4 4 СРС. Вибір системи складування. Логісти-

чний процес на складі. Принципи логісти-

чної організації складських процесів. 

6 6 3, 8, 10, 17 

Тема 12. Принципи логістичної організації склад-

ських процесів 

4 4 СРС. Управління рухом товарів на складі 6 6 3, 8, 10, 17 

Разом за Розділом 6. 8 8  12 12 - 

УСЬОГО 48 48 - 72 72 - 

 

 



8. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять 

Курсове проектування в рамках дисципліни не передбачене. 

 

9. Форми поточного та підсумкового контролю поточний контроль: опи-

тування або проведення контролю у вигляді тестових (контрольних) завдань; під-

сумковий контроль – залік (два професійно-орієнтованих питання) 

 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання персональних 

комп’ютерів та програм з пакету програмного забезпечення Microsoft Office 2010. 
 

11. Рекомендовані джерела інформації 

1. Базова література 

1. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика : учебник / 

Б. А. Аникин, Т. А. Родкина. - М. : Проспект, 2015. - 344 с. 

2. Управление запасами в цепях поставок [под ред. В.С. Лукинского]. –М.: 

Юрайт, 2017. – 307 с. 

3. Крикавський Є.В. Логістика / Є.В. Крикавський. – Львів: Львівська полі-

техніка, 2014. – 476 с. 

4. Бауэрсокс Дональд Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Бау-

эрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. – М.: ЗАО «Олимпия-Бизнес», 2017. – 640 

с. 

5. Неруш Ю. М. Логистика / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. - М : Юрайт, 2019. 

– 559 с. 

6. Логистика производства: теория и практика / В.А. Волочиенко, Р.В. Се-

рышев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 454 с. 

 

2. Допоміжна література 

7. Логистика: Уч. пособие / Под ред. Б.А. Аникина.– М.: ИНФРА-М, 2008. – 

368 с. 

8. Модели и методы теории логистики / [под ред. В.С. Лукинского]. – Спб.: 

Питер, 2008. – 598 с. 

9. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами / Джон Шрайбфе-

дер; Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 304 с. 

10. Нефьодов М.А. Логістика / М.А. Нефьодов, С.В. Очеретенко. – Х. ХНА-

ДУ, 2013. – 164 с. 

11. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок / А.А. Бо-

чкарев – М.: Альфа-пресс, 2008. – 192 с. 

12. Смехов А.А. Введение в логистику / А.А. Смехов. – М.: Транспорт, 1993. 

– 118 с. 

13. Уотерс Д.. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с. 

14. Сток Дж.Р. Стратегическое управление логистикой / Дж..Р. Сток.,  

Д.М. Ламберт– М.: ИНФРА-М., 2005 – 797 с. 

15. Лайсонс К. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок /  
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