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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 1-2 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом  навчальної  дисципліни  є  вивчення  концептуальних  засад 

підприємницької логістики,  основних  принципів  ефективного  використання логістики  в  

підприємницькій діяльності підприємств,  дослідження  особливостей  розвитку  

функціональних  областей  підприємницької   логістики  та  формування  інформаційного 

забезпечення прийняття ефективних логістичних рішень. 

Метою  навчальної  дисципліни  «Підприємницька  логістика»  є  забезпечення  

достатнього  рівня  компетенцій  майбутніх  спеціалістів  у  науковому обґрунтуванні та 

прийнятті оптимальних управлінських рішень з  логістики із використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

           Передумови  для вивчення дисципліни «Підприємницька логістика»: базується на 

вивченні таких дисциплін як «Економічне управління діяльністю суб’єктів  

господарювання», «Стратегічний менеджмент та маркетинг», «Економіка підприємства» та 

інших. 

Міждисциплінарні зв’язки  навчальна  дисципліна  «Підприємницька логістика» 

поглиблює  та  конкретизує  знання  здобувачів,  здобуті  в процесі вивчення дисциплін 

«Економічне управління діяльністю суб’єктів  господарювання», «Економіка і організація 

інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання».  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

            1. Знання:  

 основних функцій підприємницької логістики ; 

 проєктування і оптимізації бізнес – процесів логістичних систем; 

 специфіки логістичного підходу до управління матеріальними і пов'язаними з ними 

інформаційними потоками; 

 принципи побудови логістичних систем; 

 місце служби логістики в структурі управління підприємством основних завдань 

підприємницької логістики в області закупівель, транспортування, складування та 

реалізації, а також методи їх вирішення; 

 принципи побудови інформаційних систем в підприємницькій логістиці; 



 сучасних технологій управління інформаційними потоками; 

 ключових питань і процедур розробки логістичної стратегії підприємства. 

2.  Уміння: 

 визначати фактори що впливають на підприємницьку логістику ; 

 моделювати та проєктувати логістичні системи з урахуванням оптимізованих 

процесів; 

 проводити  економічну  оцінку  ефективності  функціонування логістичної  

системи; 

 управляти  фінансовими  потоками  в  підприємницькій  діяльності підприємства;  

 ставити і вирішувати завдання підвищення конкурентоспроможності 

підприємства на базі логістичної оптимізації управління матеріальними потоками;  

3. Комунікація: 

 показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички   

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; 

 оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці 

4. Автономність та відповідальність: 

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

 відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди;  

 безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 

 здатність до подальшого навчання.  

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1. Підприємницька 

логістика як напрям 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств. 

4 2 2    10  

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

   13 

2. Логістична концепція 

управління товарорухом 

4 2 2    10       12 

3. Матеріальні запаси як 

елемент підприємниць-

кою  логістики. 

4 2 2    10       15 

4. Управління запасами в 

логістичної системі. 

4 2 2    12       15 

5.  Розробка стратегії 

логістичного управління  

4 2 2    10       15 



виробничо-комерційної 

діяльністю підприємства 

6. Основи проєктування 

систем руху товару. 

4 2 2    12 4 2 2    13 

7 Логістичний менеджмент 

в ланцюгах поставок. 

4 2 2    10       12 

8 Удосконалення 

підприємницьких систем 

на базі концепції 

логістики 

4 2 2    10       13 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Підприємницька логістика як напрям підвищення 

конкурентоспроможності підприємств 

Поняття  та зміст комерційної логістики.  Основні  функції підприємницької 

логістики.  Принципи,  цілі  та  завдання  комерційної  логістики.  Тенденції розвитку 

комерційної логістики. Механізм впливу підприємницької логістики на підвищення  

конкурентоспроможності  підприємства.  Сучасні  концепції підприємницької  логістики. 

 

Тема 2. Логістична концепція управління товарорухом 

Особливості  потокових  процесів  в  виробничо-комерційної діяльності. Характерні  

риси  та  елементи  процесу  товароруху.  Основи  організації управління рухом товарів. 

Посередники в системі управління рухом товарів. Вибір  каналів  розподілу.  Фізичний  

розподіл  і  обробка  замовлень. Результативні  показники  розподілу.  Організація  

господарських  зв'язків  і виконання замовлення. 

 

Тема 3. Матеріальні запаси як елемент підприємницької логістики 

Необхідність  і  роль  запасів  в  системі  логістики.  Основні  категорії запасів  і  їх  

функціональне  призначення. Основні завдання керування запасами. Нормування запасів, 

методи нормування запасів. Системи контролю за станом запасів. Система  контролю  за  

станом  запасів  з  фіксованою  періодичністю замовлення. Система  контролю  за  станом  

запасів з  фіксованим  розміром,  замовлення. Визначення  оптимального  розміру 

замовляємої партії 

 

Тема 4. Управління запасами в логістичної системі 

Принципи  розміщення  запасів.  Стратегія  вибору  системи  розміщення страхових  

запасів.  Моделі  і  методи  оперативного  регулювання  запасів. Поняття і сутність системи 

управління запасами «точно-в-термін». Проблеми поповнення  запасів  продукції  на  

складах  системи  розподілу. Принципи вибору  системи  управління  запасами.  Поняття  

про  одно-  і  дворядну класифікації запасів «А - В - С». 

 

Тема 5. Розробка стратегії логістичного управління виробничо-комерційної 

діяльністю підприємства 

Об’єкти  логістичного  управління  та  логістична  діяльність.  Характеристика  

потокових процесів  у  логістиці. Критерії оптимального управління інтегрованими 

потоками. Функції  та  організаційні  структури  управління  логістикою  на підприємстві.  

Функціональна  взаємодія  логістики  з  основними  видами діяльності  і  політикою  фірми.  

Місце  і  роль  служби  логістики  в  розробці  політики  і  стратегії  управління  діяльністю  



підприємства. Розробка  логістичної  стратегії і оцінка інвестиційних проєктів. Стратегія 

зниження трансакційних  витрат. 

 

Тема 6. Основи проєктування систем руху товару 

Аналіз  ризику  в  довгостроковому  плануванні  і  страхування  процесу руху  товару.  

Методи  аналізу  логістичних  рішень  за  програмою  розвитку системи  руху товару.  

Параметри  ринкової діяльності  та їх  вплив  на  вибір напрямків  розвитку  систем  руху  

товару.  Поняття  про  розподіл  сукупного попиту на товари. Оцінка і аналіз змін в рівні 

попиту. Прогноз попиту і його вплив на вибір логістичних рішень. 

 

Тема 7. Логістичний менеджмент в ланцюгах поставок 

Терміни, які використовуються в управлінні матеріальними потоками в сфері 

дистрибуції. Типи посередників, що функціонують в дистрибуції, і їх функції.  Основні  

функції  логістичного  менеджменту  підприємства і  сучасні  особливості  в  дистрибуції.  

Класифікація,  структура  логістичних  каналів  і дистрибутивних  мереж.  Фактори,  що  

визначають  структуру  логістичних каналів  і  дистрибутивних  мереж.  Залежність  

структури  дистрибутивної мережі  і  схем  можливих  логістичних  каналів  від  видів  

продукції  в  дистрибуції.  «Золоті правила» дистрибуції. 

 

Тема 8. Удосконалення торговельних систем на базі концепції логістики 

Поняття торгової системи і  особливості  її функціонування  в сучасних умовах.  

Мета раціоналізації торгівлі на базі концепції логістики. Принципи та методи  логістичної  

раціоналізації  торгових  систем.  Застосування логістичного  методу  при  організації руху 

товарів  при  впровадженні  систем автоматизованої  ідентифікації  штрихових  товарних  

кодів. Системи «виштовхування» і системи «витягування» товарів. Практичне 

впровадження системи «Швидкого реагування». Перспективи розвитку торговельних 

систем на базі логістики. Особливості управління логістичними ланцюгами поставок в 

торгівлі. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Підприємницька логістика як напрям підвищення конкурентоспроможності   

підприємств 

Тема 2. Логістична концепція управління товарорухом 

Тема 3. Матеріальні запаси як елемент підприємницької логістики 

Тема 4. Управління запасами в логістичної системі 

Тема 5. Розробка стратегії логістичного управління виробничо-комерційної 

діяльністю підприємства 

Тема 6. Основи проєктування систем руху товару 

Тема 7. Логістичний менеджмент в ланцюгах поставок 

Тема 8. Удосконалення торговельних систем на базі концепції логістики 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Підприємницька логістика» становить 88 год. для  

студентів денної форми навчання та 112 годин для студентів заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Підприємницька логістика »: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю; 

 підготовка i написания рефератів. 



Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 8 2 

2. Підготовка до семінарських занять 16 4 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4  4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом та анотування наукових статей 

52 92 

5. Підготовка рефератів (доповідей) 8 10 

 Разом 88 112 

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених 

до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим 

у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тем навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus, 

Coursera та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне 

проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор. 
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