
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

 

 

 

Стадніченко В.В. 

ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни 

 
Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 

як навчальний посібник для студентів, 

за спеціальністю 075 «Маркетинг», 

освітня програма «Промисловий маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

2022 



2 

 

Рецензенти: Войтко С.В., доктор економічних наук, професор 

Відповідальний 

редактор Солнцев С.О., доктор фізико-математичних наук, професор 

 

 
Гриф надано Методичною радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол № 3 від 27.01.2022 р.) за поданням Вченої ради Факультету 

менеджменту та маркетингу (протокол №5 від 28.12.2021 р.) 

 

 
Мережне електронне навчальне видання  

Вадим Стадніченко, кандидат економічних наук 

 

 

 

 

 

ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни 

 

Логістика в системі маркетингу підприємства: навчально-методичний комплекс 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», 

освітня програма «Маркетингова політика розподілу» / Стадінченко В.В.; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 30 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В. В. Стадніченко, 2022 

 КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 



3 

 

ЗМІСТ  

 
1 Вступ 4 

2 Опис навчальної дисципліни 5 

3 Структура навчальної дисципліни 7 

4 Робота на практичних заняттях 8 

5 Самостійна робота студентів 17 

6 Виконання індивідуального семестрового завдання 18 

7 Контрольні запитання 24 

8 Рекомендована література 29 



4 

 

ВСТУП 
 

Розвиток економіки України в контексті європейського вектору формування 

ринкових відносин вимагає застосування сучасного теоретико-методичного базису 

для організації ефективного функціонування комерційних підприємств. За умов 

ускладнення та інтенсифікації глобальної конкуренції та виходу українських 

виробників на якісно новий рівень організації своєї діяльності ключова роль в 

забезпеченні конкурентоспроможності підприємства належить маркетингу, зокрема 

взаємодії із ринковими контрагентами при організації товароруху. З іншого боку 

постійне збільшення логістичних витрат, зокрема на транспортування, складність 

прогнозування попиту призводять до необхідності більшої уваги до питань 

доведення продукції від виробника до кінцевого споживача саме в логістичній 

сфері. 

Задача цього навчального посібника – надати студенту допомогу щодо 

впорядкування та засвоєння теоретичного матеріалу, а також визначення 

структури, змісту та оформлення індивідуальної роботи, і допомогти правильно 

організувати роботу над нею. Навчальний посібник представляє собою навчально-

методичний комплекс для проходження та закріплення матеріалу з дисципліни 

«Логістика в системі маркетингу підприємства». Методичний матеріал 

рекомендовано для самостійної роботи, роботи на практичних заняттях, 

використання в умовах самоосвіти та дистанційного навчання студентів та фахівців 

з маркетингу.  

Матеріал розділено на кілька частин, які зосереджені на деталізації 

теоретичного матеріалу у вигляді теоретичного матеріалу, переліку питань,  

рекомендацій щодо організації самостійної роботи та роботи над практичними 

завданнями, а також на виконанні індивідуального завдання з метою закріплення 

навичок з управління матеріальними потоками на підприємстві.  
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс “Логістика в системі маркетингу підприємства” належить до циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін та є профілюючим для студентів, що 

навчаються на кафедрі промислового маркетингу за напрямом 6.030507  

“Маркетинг”. 

Дисципліна базується на таких дисциплінах: маркетинг, промисловий 

маркетинг, теорія ймовірностей та математична статистика, економічна статистика, 

макроекономіка та  мікроекономіка, товарознавство, економічний аналіз. 

Курс “Логістика в системі маркетингу підприємства” забезпечує курси: 

стратегічний маркетинг, маркетингова політика розподілу, товарна інноваційна 

політика, збутова діяльність. 

В курсі вивчаються суть, основні етапи руху матеріальних потоків, вхідна 

логістика, виробнича логістика, збутова логістика, та пов’язані з ними особливості 

функціонування складових логістичних систем - транспортування, складування, 

виробництво, розподіл. 

Мета і завдання кредитного модуля 

Цілі: формування знань про головні завдання, напрямки та функції логістики в 

ринкових умовах. Формування практичних навичок необхідних для прийняття 

типових логістичних рішень на підприємстві. 

Предмет. Методи і процеси управління матеріальними потоками. 

Завдання: 

 Ознайомлення з формами сучасних логістичних утворень; 

 Вивчення методів управління матеріальними потоками; 

 Поглиблене вивчення маркетинговвої логістики.  

Після вивчення дисципліни студенти мають  

Знати: 

 Фундаментальні концепції логістики; 

 Логістичні концепції/технології; 
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 Функції управління логістичною системою; 

 Місце, функції; основні принципи, заготівельної,  внутрішньовиробничої; 

транспортної, міжнародної та маркетингової логістики.  

Вміти: 

Розв‘язувати задачі та ситуаційні завдання з логістики сучасного підприємства. 

Бути здатними: 

Приймати рішення щодо оптимізації руху матеріальних та супутніх потоків на 

підприємстві. 

У своїй практичній діяльності маркетолог має справу з багатьма завданнями які 

пов’язані із  логістичними процесами. Ефективне співробітництво відділу 

маркетингу разом із логістичним відділом є запорукою ефективності як 

маркетингової програми, так і конкурентоздатності підприємства загалом. 

Призначенням дисципліни є надання студентам знань та практичних навичок щодо 

управління матеріальними потоками на підприємстві. 

Вивчення дисципліни дозволить сформувати у студента такі програмні результати 

навчання: 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

у сфері маркетингу, у тому числі на промисловому та споріднених ринках (ПРН 3); 

 збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію (ПРН 4); 

 визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні 

показники, які характеризують результативність такої діяльності(ПРН 6); 

 використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також 

програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової 

діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію, у тому 

числі на промисловому та споріднених ринках (ПРН 7); 
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 демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта, у тому числі на 

промисловому та споріднених ринках (ПРН 11). 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Структура та зміст навчальної дисципліни подано впорядкованим переліком 

тем із стислим змістом та переліком допоміжних питань за кожною темою. 

Найменування теми Розподіл навчального часу 

Всього Лекції Практики СРС 

 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ  

СУЧАСНОЇ ЛОГІСТИКИ 

ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ, 

СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ТА 

ВИДИ ЛОГІСТИКИ 

8 2 1 5 

ТЕМА 2.ЛОГІСТИЧНІ 

СИСТЕМИ ТА ЇХ 

ЗАВДАННЯ 

4 2 1 5 

ТЕМА 3. ОСНОВНІ 

ЛОГІСТИЧНІ 

КОНЦЕПЦІЇ/ТЕХНОЛОГІЇ 

5 2 2 5 

ТЕМА 4. ЛОГІСТИЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

5 2 2 5 

ТЕМА 5. ЗАГОТІВЕЛЬНА 

ЛОГІСТИКА 

5 2 2 5 

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ 

ЗАПАСАМИ 

МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

5 2 2 5 

ТЕМА 7. 

ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА 

ЛОГІСТИКА 

5 2 2 5 

ТЕМА 8. ЛОГІСТИКА 

СКЛАДУВАННЯ 

5 2 2 5 

ТЕМА 9. ТРАНСПОРТНА 

ЛОГІСТИКА  

5 2 2 5 

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНА 

ЛОГІСТИКА 

5 2 2 5 

Контрольна робота 1 3  1 2 
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Найменування теми Розподіл навчального часу 

Всього Лекції Практики СРС 

 

 

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА 

ТЕМА 11. ВСТУП ДО 

МАРКЕТИНГОВОЇ 

ЛОГІСТИКИ 

5 2 2 5 

ТЕМА 12. КОНЦЕПЦІЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ 

ЛОГІСТИКИ 

5 2 2 5 

ТЕМА 13. ЛОГІСТИЧНІ 

АСПЕКТИ ДИСТРИБУЦІЇ 

 

4 2 1 5 

ТЕМА 14. ЛОГІСТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

КАТЕГОРІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

3 2 1 5 

Контрольна робота 2 3  1 2 

РР 10   10 

Іспит 30   30 

РАЗОМ: 120 36 36 64 

 

3. РОБОТА НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

Робота на практичних заняттях передбачає поглиблене опанування лекційного 

курсу та вироблення навичок щодо розроблення маркетингової стратегії розподілу. 

Для досягнення означених цілей використовується робота із кейс�завданнями, 

а також виконання практичних завдань із опором на робочий зошит з дисципліни, 

написання аналітичних доповідей. 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ 

ЛОГІСТИКИ 

ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ 

ПОНЯТТЯ, ТА ВИДИ ЛОГІСТИКИ 

Практичне заняття 1. 

Мета: поглиблення теоретичних знань сутності логістики та її основних 

понять. Навчальні матеріали наведено у додатках. 
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1.Виникнення терміну «логістика» 

2.Визначення логістики 

3.Об’єкт дослідження й управління в логістиці 

4.Предмет логістики 

5.Фактори розвитку логістики 

6.Класифікація матеріальних потоків 

7.Види логістики 

8.Головні принципи логістики 

Основна література: [1, 2, 5, 7, 8], 

Додаткова література: [4, 7, 8]. 

Завдання на СРС: Функціональні сфери логістики. Операційні функції. 

Координаційні функції. 

ТЕМА 2. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЗАВДАННЯ 

Практичне заняття 2. 

Мета: засвоєння основних складових та принципів функціонування 

логістичної системи. Навчальні матеріали наведено у додатках. 

1.Основні поняття та визначення логістичних систем. Логістична операція. 

Логістичний цикл. Кібернетичний, процесний та  системний підходи до визначення 

логістичної системи. 

2.Рівні розвитку логістики на пiдприємстві 

3.Еволюція логістики 

4.Класифікація логістичних систем. Класифікація мікрологістичних систем. 

5. «Третя сторона» у логістиці фірми – Third Party Logistics (3PL) 

6.Логістична місія фірми 

7.Фундаментальні концепції логістики. Інформаційна. Маркетингова. Інтегральна 

(інтегрована). 

8.Оптимізаційні завдання логістики 

9.Вплив параметрів товарного потоку на логістичні витрати 

10.Ключові/комплексні показники ефективності логістики  

Основна література: [5, 7], 
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Додаткова література: [8]. 

Завдання на СРС: визначити вплив параметрів товарного потоку на 

логістичні витрати. 

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ/ТЕХНОЛОГІЇ 

Практичне заняття 3.  

Мета: засвоєння особливостей логістичних концепцій та технологій. 

Навчальні матеріали наведено у додатках.. 

1.Поняття логістичної концепції/технології 

2.Характеристика концепції/технології RP (Requirements/resource planning) 

3.Модуль/підсистема MRP I  

4.Модуль/підсистема MRP II 

5.Модуль/підсистема DRP 

6.Системи класу ERP 

7.Характеристика концепції/технології JIT – Just-in-Time (точно в строк) 

8.Система KANBAN 

Основна література: [5, 7], 

Додаткова література: [8]. 

Завдання на СРС: ознайомитись з системами класу CSPR. Характеристика 

концепції Lean production («тонке», «пласке», «худе» виробництво). 

Характеристика Demand-driven Techniques/Logistics (логістика, яка орієнтована на 

попит). 

ТЕМА 4. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Практичне заняття 4.  

Мета: засвоєння особливостей логістичних концепцій та технологій. 

Навчальні матеріали наведено у додатках. 

1.Основні функції адміністрування логістичної системи: 

2.Функціональний зв`язок логістики з маркетингом 

3.Форми матеріально-технічного забезпечення 

Основна література: [2, 5, 7], 

Додаткова література: [3, 4, 10]. 
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Завдання на СРС: ознайомитись із впливом логістики на ключові 

економічні показники підприємства. 

ТЕМА 5. ЗАГОТІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА 

Практичне заняття 5.  

Мета: поглиблення знань логістики заготівель. Вирішення завдання 

визначення оптимального розміру замовлення. Навчальні матеріали наведено у 

додатках. 

1.Місце заготівельної логістики в управлінні підприємством. Завдання закупівлі 

матеріальних ресурсів. Мета заготівельної логістики. Класифікація закупівель. 

Основні функціональні зв`язки логістики закупівлі. 

2. Ситуації та стратегії  закупівель. Стратегія пошуку цінностей залежно від 

кількості постачальників. Стратегія, що враховує об`єкт закупівлі. Стратегії, що 

виокремлюються з урахуванням географічної зони охоплення. Стратегії, що 

враховують розміщення постачальника. Стратегії, що враховують ініціацію. 

Стратегії, що залежать від кількості суб`єктів закупівлі. Стратегії пошуку 

цінностей, що враховують характер зв`язків між продавцями та покупцями. 

Маркетингові закупівельні стратегії. Закупівельні стратегії з використанням 

Інтернету. 

3.Організація закупівель на підприємстві 

4.Показники ефективності використання матеріальних ресурсів 

5.Задача «Виготовити або закупити» (Make or Buy – MOB) 

Основна література: [5, 7], 

Додаткова література: [1, 2, 3]. 

Завдання на СРС: Вибір та оцінка постачальника. 

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Практичне заняття 6.  

Мета: вирішення завдання визначення оптимального розміру замовлення та 

витрат створення запасу. Навчальні матеріали наведено у додатках. 

1. Види матеріальних запасів і причини їх виникнення. Функції запасів. 

Класифікація запапсів. 
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2. Сутність та методи управління запасами. Метод динамічних коефіцієнтів. 

Статистичні методи. Розрахунково-аналітичний метод. Метод за аналогією. 

Системи контролю стану запасів. Визначення оптимального розміру партії, що 

замовляється. Формула Уілсона. 

Основна література: [5, 7, 8], 

Додаткова література: [4, 8]. 

Завдання на СРС: Витрати на створення та зберігання запасів. Конфлікт 

цілей при управлінні запасами. 

ТЕМА 7. ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА 

Практичне заняття 7.  

Мета: поглиблення знань та оволодіння навичками розрахунку задачі 

«Купити або зробити». Навчальні матеріали наведено у додатках. 

1. Суть внутрішньовиробничої логістики. Порівняльний аналіз традиційної та 

логістичної концепції управління на підприємстві. Завдання виробничої логістики. 

2. Вимоги до організації та управління матеріальними потоками на підприємстві. 

Основні принципи внутрішньовиробничої логістики.  

Основна література: [5, 7], 

Додаткова література: [8]. 

Завдання на СРС: Закони організації виробничих процесів. Закон упорядкованості 

руху предметів праці у виробництві. Закон календарної синхронізації тривалості 

технологічних операцій. Закон безперервності здійснення виробничого процесу. 

Закон безперервності здійснення виробничого процесу. Закон відповідності 

основних і допоміжних ресурсів. Закон резервування ресурсів у виробництві. Закон 

виробничого ритму. 

ТЕМА 8. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ 

Практичне заняття 8. 

Мета: оволодіння навичками розрахунку параметрів складу. Навчальні 

матеріали наведено у додатках. 

1. Основні функції та задачі складів у логістичних системах. Класифікація складів.  

2. Логістичний процес на складі 
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3. Вимоги до складських процесів 

4. Система складування як основа рентабельності роботи складу 

5. Основні рішення з проектування системи складування. 

6. Розвиток та розміщення складів. Закон квадратного кореня. Визначення місця 

розташування складу на теріторії обслуговування. Метод повного перебору 

варіантів. Евристичні методи. Метод визначення центру тяжіння фізичної моделі 

системи розподілу. Графічне визначення координат місця розташування складу. 

Метод пробної точки. Метод пробної точки для визначення оптимального вузла 

транспортної мережі прямокутної конфігурації. 

Основна література: [1, 2, 3, 7], 

Додаткова література: [1, 2, 11]. 

Завдання на СРС: Ознайомитись із класами складів A+, A, B+, B, C, D 

 

ТЕМА 9. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА 

Практичне заняття 9.  

Мета: Поглиблення знань та оволодіння навичками розрахунку собівартості 

перевезень. Вирішення завдання вибору оптимального виду транспорту. Навчальні 

матеріали наведено у додатках. 

1. Роль транспорта у логістиці. Логістичні операції з транспортування. Управління 

трнспортуванням. 

2. Переваги та недоліки різних видів транспорту 

3. Основні способи транспортування  (види перевезень). Унімодальне 

(одновидове). Змішане перевезення (змішане роздільне перевезення). Комбіновне 

перевезення. Інтермодальне перевезення. Мультимодальне перевезення.  

4. Вибір перевізника 

5. Створення на підприємстві власного автомобільного господарства  

Основна література: [7], 

Додаткова література: [4]. 

Завдання на СРС: Створення на підприємстві власного автомобільного 

господарства. Розробка маршрутів методом Свіра («щітки склоочисника»). 
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ТЕМА 10. МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА 

Практичне заняття 10.  

Мета: Поглиблення знань та оволодіння навичками розрахунку ціни на 

умовах DDP. Навчальні матеріали наведено у додатках. 

1. Глобалізація логістичних процесів. Визначення економічної глобалізації. 

Фактори глобалізації логістики. 

2. Міжнародні логістичні компанії DHL, TNT та ін. 

Основна література: [7], 

Додаткова література: [10]. 

Завдання на СРС: Умови постачання за INCOTERMS-2000 

 

Практичне заняття 11. 

Мета: Контроль знань та вмінь студентів. Проведення МКР №1.  

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА 

ТЕМА 11. ВСТУП ДО МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ  

Мета: Обговоренні теоретичних аспектів маркетингової логістики, перевірка 

засвоєння матеріалу студентами. 

1. Три підходи до взаємозв`язку маркетингу та логістики. Типова помилка - 

прогноз збуту нового товару без урахування складностей насичення каналу. 

Конфлікти маркетингу та логістики. Вплив логістики на концепцію маркетингу. 

2. Передумови виникнення маркетингової логістики. Вузький та широкий підходи 

до визначення маркетингової логістики. 

Основна література: [6], 

Додаткова література: [2]. 

Завдання на СРС: Мета маркетингової логістики та конкуренція. 

ТЕМА 12. КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ 

Практичне заняття 12. 

Мета: Обговоренні теоретичних аспектів логістики сервісних процесів, 

перевірка засвоєння матеріалу студентами. 
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1. Новий ринок та маркетингова логістика. Клієнт чутливий до обслуговування. 

Відмінності зрілих ринків. (Досвідчені покупці; Відчуття ідентичності товарів 

(функцій товарів); Перехід від ринку «продавця» до ринку «покупця»; Зміни у 

ціновій конкуренції). Концентрація купівельної спроможності на промислових 

ринках. Фрагментація ринків кінцевих споживачів. 

2. Обслуговування клієнтів та створення взаємовідносин з ними в контексті 

логістики. Важливість утримання клієнтів. Основні рушійні сили довгострокової 

рентабельності. Прийняття рішень щодо утримання клієнтів. Вплив розвитку 

маркетингу відносин на логістику.  

Складові та критерії обслуговування клієнта. Ідеальне замовлення. Побудова 

індексів обслуговування клієнтів. Визначення причин зриву (недосягнення 

ідеального) замовлення.  

3. Створення цінності для клієнта. Розуміння цінності для клієнта. Формування 

цінності для клієнта.  

4. Конкуренція, яка грунтується на управлінні часом. Переваги за рахунок 

скорочення часу на проходження каналу. Три принципово важливі періоди часу.  

Основна література: [1, 3, 5, 6, 7, 9], 

Додаткова література: [3]. 

Завдання на СРС: Ланцюг постачань, що управляється попитом. Момент 

виявлення замовлення. Ефект Форестера. 

ТЕМА 13. ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТРИБУЦІЇ 

Практичне заняття 13. 

Мета: Вирішення типових завдань пов’язаних з логістикою дистрибуції.  

Ознайомлення з методами ABC та XYZ аналізу. Вирішення завдання визначення 

номенклатурних груп методом ABC-аналізу. 

1. Визначення дистрибуції. Два підходи до визначення дистрибуції (широкий та 

вузький). 

2. Типові логістичні задачі дистрибуції 

3. Типові оптимізаційнй задачі дистрибуції 

4. «Золоті правила» дистрибуції 
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5. Логістичний сервіс у дистрибуції. Оцінка покупцем логістичного сервісу у 

дистрибуції. Розриви у сприйнятті якості логістичного сервісу. 

Основна література: [3, 6, 7, 9], 

Додаткова література: [2]. 

Завдання на СРС: Реверсивна логістика у дистрибуції. 

ТЕМА 14. ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Практичне заняття 14. 

Мета: Контроль знань та вмінь студентів. Проведення МКР №2.  

1. Сутність категорійного менеджменту. Мета. Основні задачі. Обмеження 

застосування категорійного менеджменту. 

2.Побудова асортименту роздрібного підприємства 

3.Аналіз прибутковості товарних груп 

Основна література: [4, 7, 9], 

Додаткова література: [2]. 

Завдання на СРС: Інструменти оперативного логістичного управління 

асортиментом. Модифікована матриця БКГ (за І.Рибальченко). АВС-аналіз. Крива 

Лоренца та коефіцієнт Джині. Аналіз стабільності асортименту. Розрахунок 

коефіцієнтів варіації та XYZ-аналіз. Матриця суміщення  XYZ-аналізу з АВС-

аналізом. 
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.  

Самостійна робота студентів передбачена у вигляді підготовки кейсів, 

лекційних занять, більш глибокого оволодіння та самостійного опрацювання 

теоретичних матеріалів. 

№ 
з/п 

Самостійна робота студентів 
Кількість 

годин СРС 

1 Самостійне опанування теми: Основні логістичні концепції/технології 1 

2 Самостійне опанування теми: Логістичні системи та їх завдання 
Підготовка кейс-завдань та аналітичних доповідей, підготовка до 
презентації на практичних заняттях  

5 

3 Самостійне опанування теми: Заготівельна логістика 1 

4 Самостійне опанування теми: Управління запасами матеріальних 
ресурсів 

1 

5 Самостійнеопанування теми: Логістика складування 1 

6 Самостійнеопанування теми: Транспортна логістика 1 

7 Самостійне опанування теми: Міжнародна логістика 1 

8 Самостійне опанування теми: Логістичні аспекти катерогійного 
менеджменту 

1 

9 Підготовка до практичних занять: розв’язання домашніх задач 8 

10 Підготовка до складання модульної контрольної роботи 4 

11 Написання розрахункової роботи 10 

12 Підготовка до екзамену 30 

Усього 64 

 

Методичні рекомендації щодо виконання аналітичних доповідей:  

1. Завдання виконується одним (двома) студентом (ми).  

2. Результати оформляються на аркушах А4 в обсязі 10-15 аркушів.  

3. Звіт містить такі обов'язкові частини: реферативна; творча (з аргументацією 

і можливостями застосування в маркетингу); список використаних джерел.  

4. Результати повинні викладатися систематизовано, структуровано, логічно, 

коротко, чітко і аргументовано.  

5. Звіт повинен містити як результати теоретичних досліджень, так і практичні 

приклади з урахуванням сучасних реалій і тенденцій.  

6. Результати захищаються прилюдно.  

7. Електронний варіант для попереднього аналізу якості підготовки вислати на 

адресу: vadim.stadnichenko@gmail.com c позначкою «на перевірку». 
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5. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ. 

Індивідуальне завдання виконується у вигляді розрахункова роботи 

Розрахунково-графічна робота є самостійою творчою роботою, що має на 

меті: 

 допомогти студентам закріпити отримані в процесі навчання знання та 

вміння;  

 навчити студентів застосовувати отримані знання на практиці; 

 виходячі з побажань та зацікавленості студентів поглибити їхні знання у 

певному напрямку логістики; 

 інтегрувати знання логістики із знаннями з інших курсів; 

 стимулювати самостійну творчу роботу студентів. 

Етапи виконання роботи 
Етап Строк закінчення етапу Результат етапу 

Вибір теми роботи 
Кінець 4 навчального 

тижня 

Тема роботи погоджена з 

викладачем 

Визначення та 

формулювання логістичної 

проблеми, мети та завдань 

роботи 

Кінець 7 навчального 

тижня 

Логістична проблема, 

мета та завдання роботи 

розроблені та погоджені 

з викладачем 

Виконання розділу 1 

Кінець 10 навчального 

тижня 

Розділ написано, 

відредаговано, 

представлено викладачу 

Виконання розділу 2 

Кінець 13 навчального 

тижня 

Розділ написано, 

відредаговано, 

представлено викладачу 

Перевірка роботи 

Кінець 14 навчального 

тижня 

Роботу здано на 

перевірку, захищено, 

виставлено оцінку 
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Обсяг та структура роботи. 

Обсяг – мінімум 10 друкованих сторінок А4, шрифт Times New Roman, 

інтервал 1, верхнє та нижнє поле – 30 мм, праве – 15 мм, ліве – 30. 

Робота складається з двох розділів. Орієнтовна структура роботи: 

РОЗДІЛ 1. Назва 

1.1.Стисла характеристика підприємства «Х» 

1.2.Аналіз логістичної діяльності підприємства «Х» 

1.3.Формулювання логістичної проблеми, мети та завдань роботи 

РОЗДІЛ 2. Назва 

2.1.Розрахункове розв’язання задачі 

2.2.Розробка пропозицій та заходів для їх впровадження 

2.3.Розрахунок економічної доцільності пропозицій 

ВИСНОВКИ 

ЛІТЕРАТУРА 

Наведена структура роботи є орієнтовною й може бути змінена після консультації з 

викладачем з урахуванням побажань студента, його здібностей та прагнень. 

Студентам слід звернути особливу увагу на етап формулювання логістичної 

проблеми, мети та завдань роботи. Зазвичай це може бути вдало зроблено у тісній 

взаємодії з викладачем. 

Робота мусить містити наступні обов’язкові елементи: 

 Обгрунтування актуальності логістичної проблеми; 

 Логістичну проблему; 

 Мету; 

 Завдання; 

 Об’єкт; 

 Суб’єкт; 

 Предмет; 

 Перелік економічно обгрунтованих пропозицій;  

 Висновки. 
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Орієнтовні теми робіт: 

1. Характеристика інформаційних потоків у системі планування запасів 

матеріально-технічних ресурсів підприємства «Х» 

2. Характеристика інформаційних потоків на складі підприємства «Х» 

3. Ефективність запровадження штрихових кодів у логістичних системах 

підприємства «Х» 

4. Методи оцінки ефективності інформаційної логістичної системи на 

підприємстві «Х» 

5. Удосконалення критеріїв вибору постачальників матеріально-технічних 

ресурсів на підприємстві «Х» 

6. Методи оцінки ефективності системи закупок  підприємства «Х» 

7. Розробка пропозицій для зниження витрат у процесі закупівлі матеріально-

технічних ресурсів на підприємстві «Х» 

8. Удосконалення планування закупок матеріально-технічних ресурсів на 

підприємстві «Х» 

9. Підвищення ефективності закупок матеріально-технічних ресурсів  

10. Дослідження впливу стану матеріально-технічного забезпечення на 

ефективність роботи підприємства «Х» 

11. Зниження логістичних витрат у виробничому процесі на підприємстві «Х» 

12. Оптимізація величини виробничих, підготовчих та страхових запасів на 

підприємстві «Х» 

13. Аналіз впливу виробничих логістичних витрат на собівартість готової 

продукції на підприємстві «Х» 

14. Планування, облік та аналіз реалізації готової продукції на торгово-

посередницькому  підприємстві «Х» 

15. Шляхи зниження витрат у системі збуту на підприємстві «Х» 

16. Управління покупцями на підприємстві «Х» в контексті збутової логістики 

17. Підвищення ефективності збутової діяльності підприємства «Х» 

18. Економічне обгрунтування вибору каналів розподілу готової продукції на 

підприємстві «Х» 
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19. Методика використання АВС-аналізу реалізації готової продукції на 

підприємстві «Х» 

20. Методика використання XYZ-аналізу реалізації готової продукції на 

підприємстві «Х» 

21. Розробка логістичної системи управління запасами на підприємстві «Х» 

22. Оптимізація запасів матеріально-технічних ресурсів на підприємстві «Х» 

23. Управління запасами на торговому підприємстві «Х» 

24. Зменшення впливу сезонності на величину запасів матеріально-технічних 

ресурсів на підприємстві «Х» 

25. Методика визначення запасів запасних частин для виробничого обладанння 

на підприємстві «Х» 

26. Організація складського господарства на підприємстві «Х» 

27. Техніко-економічне обгрунтування закупки нового складського обладнання 

на підприємстві «Х» 

28. Техніко-економічне обгрунтування закупки складського транспорту на 

підприємстві «Х» 

29. Розробка додаткових послуг, що надаються покупцям на складі підприємства 

«Х»  

30. Підвищення ефективності операцій складування на підприємстві «Х» 

31. Підвищення ефективності використання складської тари на підприємстві «Х» 

32. Методика розрахунку собівартості перевезень власним автомобільним 

транспортом на підприємстві «Х» 

33. Аналіз впливу транспортних витрат на собівартість продукції на 

підприємстві «Х». 

34. Техніко-економічне обгрунтування створення власного автомобільного 

господарства на підприємстві «Х» 

35. Аналіз впливу транспорту на якість логістичного обслуговування клієнтів 

підприємства «Х» 

36. Підвищення ефективності роботи власного транспортного цеху на 

підприємстві «Х» 
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37. Визначення ефективності використання транспортної тари на підприємстві 

«Х» 

38. Організація ремонтних робіт у транспортному господарстві підприємства 

«Х» 

39. Тезніко-економічне обгрунтування закупки вантажного автомобіля на 

підприємстві «Х» 

40. Розробка системи критеріїв вибору перевізника на підприємстві «Х» 

41. Методика розрахунку дохідності клієнтів підприємства «Х» 

42. Розробка заходів для підвищення частки ідеальних замовлень на 

підприємстві «Х» 

43. Визначення причин зриву (недосягнення ідеального) замовлення на 

підприємстві «Х» 

44. Аналіз впливу від зменшення часу просування ресурсів у каналі на прибуток 

підприємства «Х» 

45. Розробка заходів для зменшення впливу ефекту Форестера на якість плану 

реалізації на підприємстві «Х» 

46. Розробка системи критеріїв якості логістичного сервісу у дистрибуції товарів 

підприємства «Х» 

47. Аналіз прибутковості асортиментних груп товарів на підприємстві «Х» 

48. Управління запасами за допомогою АВС- XYZ’- аналізу на підприємстві «Х» 

49. Методика планування обсягів продажу на підприємстві «Х» 

Правила оформлення розрахункової роботи. 

1. Розрахункова робота має бути виконана комп'ютерним способом 

відповідно до стандартів на виконання документів з використанням друкуючих і 

графічних пристроїв виводу ЕОМ. 

2. Робота друкується на аркушах формату А4 (210297мм) з одного боку,  

інтервал 1,5 не більше як 40 рядків на сторінці (з висотою знаків не менше як 1,8 

мм). Розміри полів: верхнє, нижнє - 20 мм, ліве – 25 мм, праве - 10 мм. 

3. Основні структурні елементи роботи починаються з нового аркуша. 

Між їхніми назвою та текстом має бути відстань у один додатковий рядок. 
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4. Структурні елементи "ЗМІСТ", «ВСТУП», "ВИСНОВКИ", 

"ЛІТЕРАТУРА", “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування є заголовками 

структурних елементів. 

5. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, пункти та підпункти 

можуть мати заголовки.  

6. Заголовки структурних елементів і розділів необхідно розміщувати на 

середині рядка і друкувати прописними літерами без крапки наприкінці. Заголовки 

підрозділів, пунктів і підпунктів необхідно починати з абзацу (1 см). Відстань між 

заголовком та наступним або попереднім текстом має бути не менш як два ряди. Не 

можна розміщувати заголовок у нижній частині сторінки, якщо після нього 

залишається тільки один рядок тексту. 

7. Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими 

цифрами. Номер підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, розділених 

крапкою, наприклад, 1.1, 1.2,  тощо. 

8.  Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому 

верхньому кутку сторінок, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. 

Титульний аркуш теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять. 

9.  Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. 

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується 

вперше, або на наступній сторінці. Нумерують таблиці згідно з вимогами. Слово 

"Таблиця" розміщують справа над таблицею. 

10. Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, посередині 

рядка, з полями зверху та знизу не менше як один рядок.  

11. Поданий зміст основного тексту слід вирівнювати за шириною.  

12. Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони 

згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації (власні та 

запозичені) мають бути посилання в роботі.  

13. Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта слід 

наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, у якій вони 
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подані у формулі. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без 

двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка. 

14.  Рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам 

нормативно- технічної документації. Ілюстрації  нумеруються арабськими цифрами 

в межах розділу ,також включають до загальної кількості сторінок. Вони 

позначаються словом "Рис.", отримують відповідний номер послідовно у межах 

розділу та розміщуються під рисунком. Наприклад: “Рис. 3.2.Схема каналів 

розподілу” ( другий рисунок третього розділу) Якщо у розділі тільки один 

малюнок, то номера він не має і слово "Рис." не пишуть.  

15.  Аналогічним чином нуімеруються таблиці, за винятком тих, які подані 

у додатках. Якщо таблицю переносять на іншу сторінку, то на інших листах 

пишуть праворуч над таблицею: «Продовження табл. 1.2. ». Формули так само 

нумеруються у межах розділу.   

16.  Додатки потрібно розміщувати у порядку появи посилань на них у 

тексті. Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають 

посередині рядка прописними літерами (А, Б, В…).  

 

6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

1. Виникнення логістики. Визначення логістики. (2) 

2. Предмет, об’єкт дослідження й управління в логістиці. (2) 

3. Фактори розвитку логістики у сучасному світі. (2) 

4. Класифікація матеріальних потоків. (3)  

5. Головні принципи логістики. (2)  

6. Операційні та координаційні функції логістики. (2)  

7. Визначення логістичної системи. Кібернетичний, процесний та  системний 

підходи до визначення логістичної системи. Логістична операція. 

Логістичний цикл. (2) 

8. Рівні розвитку логістики на пiдприємстві. (2) 

9. Класифікація логістичних систем. Класифікація мікрологістичних систем. (2) 



25 

 

10. «Третя сторона» у логістиці фірми.  Міжнародні логістичні посередники.(1) 

11. Логістична місія фірми. Правило 7 R. (1) 

12. Оптимізаційні завдання логістики. Завади для оптимізації. (3) 

13. Оптимізаційні завдання логістики. Основні задачі логістичної оптимізації. (4) 

14. Вплив параметрів товарного потоку на логістичні витрати. (2) 

15. Ключові/комплексні показники ефективності логістики. (1) 

16. Поняття логістичної концепції/технології. Перелік основних логістичних 

концепцій. (1) 

17. Модуль/підсистема MRP I та MRP II. (4) 

18. Модуль/підсистема DRP. (3) 

19. Системи класу ERP. (2) 

20. Характеристика концепції/технології JIT – Just-in-Time (точно в строк). (5) 

21. Система KANBAN. (3) 

22. Характеристика концепції Lean production («тонке», «пласке», «худе» 

виробництво). (3) 

23. Основні функції адміністрування логістичної системи. (1) 

24. Форми матеріально-технічного забезпечення. (2) 

25. Вплив логістики на ключові економічні показники підприємства. (4) 

26. Місце заготівельної логістики в управлінні підприємством. Завдання 

закупівлі матеріальних ресурсів. Мета заготівельної логістики. Класифікація 

закупівель. Основні функціональні зв`язки логістики закупівлі. (3) 

27. Ситуації та стратегії  закупівель. (3) 

28. Організація закупівель на підприємстві. (2) 

29. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів. (3) 

30. Задача «Виготовити або закупити» (Make or Buy – MOB). (3) 

31. Вибір та оцінка постачальника. (4) 

32. Види матеріальних запасів і причини їх виникнення. Функції запасів. 

Класифікація запапсів. (3) 

33. Витрати на створення та зберігання запасів. Конфлікт цілей при управлінні 

запасами. (3) 
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34. Сутність та методи управління запасами. Метод динамічних коефіцієнтів. 

Статистичні методи. Розрахунково-аналітичний метод. Метод за аналогією. 

(4) 

35. Системи контролю стану запасів. Визначення оптимального розміру партії, 

що замовляється. Формула Уілсона. (4) 

36. Суть внутрішньовиробничої логістики. Порівняльний аналіз традиційної та 

логістичної концепції управління на підприємстві. Завдання виробничої 

логістики. (3) 

37. Вимоги до організації та управління матеріальними потоками на 

підприємстві. Основні принципи внутрішньовиробничої логістики. (3) 

38. Закони організації виробничих процесів. (3) 

39. Основні функції та задачі складів у логістичних системах. Класифікація 

складів. (2) 

40. Логістичний процес на складі. Вимоги до складських процесів. (3) 

41. Система складування як основа рентабельності роботи складу. Основні 

рішення з проектування системи складування. (4) 

42. Розвиток та розміщення складів. Закон квадратного кореня. Визначення 

місця розташування складу на теріторії обслуговування. Метод повного 

перебору варіантів. Евристичні методи. Метод визначення центру тяжіння 

фізичної моделі системи розподілу. Графічне визначення координат місця 

розташування складу. Метод пробної точки. Метод пробної точки для 

визначення оптимального вузла транспортної мережі прямокутної 

конфігурації. (5) 

43. Класи складів A+, A, B+, B, C, D. (3) 

44. Роль транспорта у логістиці. Логістичні операції з транспортування. 

Управління трнспортуванням. (2) 

45. Переваги та недоліки різних видів транспорту. (2) 

46. Основні способи транспортування  (види перевезень). Унімодальне 

(одновидове). Змішане перевезення (змішане роздільне перевезення). 
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Комбіновне перевезення. Інтермодальне перевезення. Мультимодальне 

перевезення. (2)  

47. Вибір перевізника. (3) 

48. Створення на підприємстві власного автомобільного господарства. (3)  

49. Розробка маршрутів методом Свіра («щітки склоочисника»). (2) 

50. Глобалізація логістичних процесів. Визначення економічної глобалізації. 

Фактори глобалізації логістики. (3) 

51. Умови постачання за INCOTERMS-2000. (2) 

52. Три підходи до взаємозв`язку маркетингу та логістики. Типова помилка - 

прогноз збуту нового товару без урахування складностей насичення каналу. 

Конфлікти маркетингу та логістики. Вплив логістики на концепцію 

маркетингу. (2) 

53. Передумови виникнення маркетингової логістики. Вузький та широкий 

підходи до визначення маркетингової логістики. (2) 

54. Мета маркетингової логістики та конкуренція. (2) 

55. Новий ринок та маркетингова логістика. Клієнт чутливий до обслуговування. 

Відмінності зрілих ринків. (Досвідчені покупці; Відчуття ідентичності 

товарів (функцій товарів); Перехід від ринку «продавця» до ринку 

«покупця»; Зміни у ціновій конкуренції). Концентрація купівельної 

спроможності на промислових ринках. Фрагментація ринків кінцевих 

споживачів. (4) 

56. Обслуговування клієнтів та створення взаємовідносин з ними в контексті 

логістики. Важливість утримання клієнтів. Основні рушійні сили 

довгострокової рентабельності. Прийняття рішень щодо утримання клієнтів. 

Вплив розвитку маркетингу відносин на логістику. (5) 

57. Складові та критерії обслуговування клієнта. Ідеальне замовлення. Побудова 

індексів обслуговування клієнтів. Визначення причин зриву (недосягнення 

ідеального) замовлення. (5) 

58. Створення цінності для клієнта. Розуміння цінності для клієнта. Формування 

цінності для клієнта. (4) 
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59. Конкуренція, яка грунтується на управлінні часом. Переваги за рахунок 

скорочення часу на проходження каналу. Три принципово важливі періоди 

часу. (4) 

60. Ланцюг постачань, що управляється попитом. Момент виявлення 

замовлення. Ефект Форестера. (2) 

61. Визначення дистрибуції. Два підходи до визначення дистрибуції (широкий та 

вузький). (1) 

62. Типові логістичні задачі дистрибуції. (2) 

63. 3. Типові оптимізаційнй задачі дистрибуції. (2) 

64. «Золоті правила» дистрибуції. (1) 

65. Логістичний сервіс у дистрибуції. Оцінка покупцем логістичного сервісу у 

дистрибуції. Розриви у сприйнятті якості логістичного сервісу. (3) 

66. Реверсивна логістика у дистрибуції. (3) 

67. Сутність категорійного менеджменту. Мета. Основні задачі. Обмеження 

застосування категорійного менеджменту. (2) 

68. Побудова асортименту роздрібного підприємства. (1) 

69. Аналіз прибутковості товарних груп. (2) 

70. Модифікована матриця БКГ (за І.Рибальченко). (3) 

71. АВС-аналіз. (3) 

72. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. (3) 

73. Аналіз стабільності асортименту. (2) 

74. Розрахунок коефіцієнтів варіації та XYZ-аналіз. (3) 

75. Матриця суміщення  XYZ-аналізу з АВС-аналізом. (2) 

ПРИМІТКА. У дужках подано оцінку складності питання за п`ятибальною 

шкалою: «1» - найлегше, «5» - найважче. 
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