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Дисципліна «Логістичний менеджмент транспортних підприємств»  

значною мірою впливає на стан фінансово-економічного та правового 

забезпечення форм взаємодії в ринкових умовах, і навпаки, виникають нові 

вимоги до комунікаційного забезпечення господарських зв’язків, до ринку 

транспортних послуг, організації і функціонування складського господарства, 

розвитку транспортних служб в посередницьких організаціях і на 

підприємствах. При цьому комплексно розглядаються, оцінюються і 

вибираються економічні способи доставки вантажів, застосовуються 

прогресивні комерційно-правові норми і правила, тарифи і перевізна 

документація. 

           Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів 

системних знань і розуміння поняття, концептуальних основ, методологічного 

апарату логістики, теорії й практики розвитку цього напрямку та набуття 

навичок самостійного опрцювання навчального матеріалу, зокрема сучасних 

методів логістичного управління (управління окремим логістичним процесом, 

інтегрованим логістичним процесом та управління логістичною системою за- 

галом). 

           Предметом вивчення курсу є стратегічні аспекти логістики як засобу 

оптимального вирішення нових проблем переміщення матеріалів і товарів, 

досягнення важливої тривалої конкурентної переваги, забезпечення перспектив 

розвитку, тобто формування оптимальних системних рішень на оперативному 

рівні, визначення та реалізація конкретної логістичної стратегії для отримання 

переваг в ціні на рівні обслуговування, прийняття загальнокорпоративної 

стратегії розвитку. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

  основні поняття та визначення логістичного менеджменту 

транспортних підприємств, концептуальні основи та методологічний 

апарат; 
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 методи планування та управління виробничими та економічними 

системами, методи системного аналізу, методи моделювання 

логістичних систем; 

 функціональний логістичний менеджмент; 

 забезпечення раціонального та ефективного використання 

матеріально-технічної бази виробництва, торгівлі, транспорту та 

інших складових інфраструктури ринку; 

 управління замовленнями, закупівлями, запасами; 

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 надавати підтримку логістичного менеджменту; 

 інформаційно забезпечувати у функціонування логістичних систем; 

 логістичне адміністрування транспортних підприємств; 

 розробляти методику визначення оптимального рівня сервісного 

обслуговування; 

 застосовувати методи оцінки ефективності виробничо-

технологічних процесів та економічної ефективності прийняття 

логістичних рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки. Попередньо вивчаються такі 

фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни як «Економіка 

транспортних перевезень», «Транспортний менеджмент», «Інформаційні 

системи в менеджменті організацій», «Теорія і практика управління 

транспортними підприємствами», «Менеджмент міжнародних перевезень».  

Після вивчення дисципліни «Логістичний менеджмент транспортних 

підприємств»  студенти повинні мати необхідні теоретичні знання для вивчення 

таких професійно-орієнтованих дисциплін як «Управління змінами», 

«Фінансовий менеджмент», «Ситуаційний менеджмент». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Логістичний менеджмент транспортних підприємств» 

№ 

з/п 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи логістичного менеджменту 

транспортних підприємств 

1. Основні поняття та визначення логістичного менеджменту 

2. Концептуальні основи логістичного менеджменту 

3. Методологічний апарат логістичного менеджменту 

4. Методи планування та управління виробничими та економічними 

системами транспортних підприємств 

Змістовий модуль 2. С истемний аналіз та моделювання 

в логістичному менеджменті 

5. Методи системного аналізу 

6. Методи моделювання логістичних систем 

7. Зв’язок логістичного менеджменту з основними функціональними 

сферами бізнесу 

Змістовий модуль 3. Основи теорії логістичного менеджменту 

транспортних підприємств 

8. Управління замовленнями на транспортні послуги 

9. Управління закупівлями запасних частин до рухомого складу 

10. Виробнича логістика транспортних підприємств 

11. Транспортна логістика в системі логістичного менеджменту 

Змістовий модуль 4. Ефективність логістичного менеджменту 

транспортних підприємств 

12. Підтримка логістичного менеджменту та логістика адміністрування 

13. Інформаційне забезпечення логістичного процесу 

14. Економічна ефективність логістичного менеджменту 

          Разом годин: 144 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«Логістичний менеджмент транспортних підприємств» 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи логістичного менеджменту 

транспортних підприємств 

Тема 1. Основні поняття та визначення логістичного менеджменту. 

       Поняття, сутність та завдання логістичного менеджменту. Передумови, 

причини та тенденції розвитку логістичного менеджменту. Походження терміна, 

сучасні визначення логістичного менеджменту. Понятійний апарат логістики. 

Рівні формування логістичного менеджменту. Порівняльний аналіз традиційної 

та логістичної концепцій управління транспортними підприємствами. 

Література: [5, 6, 14, 20, 26, 35, 41] 

 

Тема 2. Концептуальні основи логістичного менеджменту  

        Характеристика основних принципів логістичного менеджменту. Еволюція 

концепції логістичного менеджменту. Види та характеристика концепцій 

логістичного менеджменту. Особливості логістичного менеджменту 

транспортних підприємств. 

Література: [5, 6, 14, 20, 26, 35] 

 

Тема 3. Методологічний апарат логістичного менеджменту 

Парадигми логістичного менеджменту. Системний підхід як методологічна база 

логістичного менеджменту. Основні методології сучасної теорії логістичного 

менеджменту. Системний підхід в логістичному менеджменті. Кібернетичний 

підхід дослідження операцій. Економіко-математичне моделювання в 

логістичному менеджменті. 

Література: [3, 9, 10, 20, 28] 
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Тема 4. Методи планування та управління виробничими та 

економічними системами транспортних підприємств 

        Місце логістичного менеджменту в сучасних методах управління 

економічною діяльністю. Основні функції і структура логістичного управління 

на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Логістичне управління як 

стратегія підвищення ефективності і конкурентоспроможності. Стратегія та 

планування в логістичному менеджменті. 

Література: [3, 9, 10, 20, 28] 

 

      Змістовий модуль 2.  С истемний аналіз та моделювання в логістичному 

менеджменті  

      Тема 5. Методи системного аналізу 

      Визначення та основні принципи системного підходу. Поняття, властивості, 

елементи, види логістичної системи. Етапи формування, умови створення, 

принципи функціонування і розвитку логістичних систем. Класифікація 

логістичних систем. Порівняльна характеристика класичного і системного 

підходів до формування логістичної системи. Критерії оцінювання та систем 

оптимізації при виборі логістичної системи.  

Література: [5, 6, 14, 20, 26, 35] 

 

Тема 6. Методи моделювання логістичних систем 

        Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань. 

Моделювання в логістичному менеджменті. Експертні системи в логістичному 

менеджменті.  Визначення і основні принципи системного підходу логістичному 

менеджменті. 

Література: [7, 9, 12] 
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        Тема 7. Зв’язок логістичного менеджменту з основними 

функціональними сферами бізнесу 

        Визначення та місце логістичного менеджменту. Стратегія підприємництва. 

Логістичні стратегії. Характеристика функціональних галузей логістики. 

Інтеграція функцій і процесів в логістичному менеджменті. 

Література: [11, 34, 35] 

 

       Змістовий модуль 3. Основи теорії логістичного менеджменту 

транспортних підприємств 

       Тема 8. Управління замовленнями на транспортні послуги. 

       Складові циклу замовлення. Основні цілі менеджменту замовлень 

з позиції інтегрованої логістики. Опрацювання замовлень. Виконання 

замовлень.Особливості управління транспортними послугами. 

Література: [23, 25, 40] 

 

        Тема 9. Управління закупівлями запасних частин до рухомого складу 

         Об’єкти логістичного управління у постачанні транспортних підприємств. 

Сутність заготівельної логістики. Функції та об’єкт заготівельної логістики. 

Показники ефективності матеріально-технічного забезпечення. Обґрунтування 

економічно вигідного обсягу замовлення, визначення моменту замовлення та 

періодичного постачання товарів. Вибір оптимального постачальника. Методи 

закупівлі. Оптимізація закупівельних рішень. 

 

Література: [6, 15, 19, 29, 33, 41] 
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Тема 10. Виробнича логістика транспортних підприємств 

       Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики. Об’єкти 

логістики. Вимоги до організації та управління матеріальними потоками. 

Характеристика законів виробничих процесів. Формування оптимальних 

виробничих програм в ринковому середовищі. 

Література: [6, 24, 26, 29] 

 

Тема 11. Транспортна логістика в системі логістичного менеджменту 

       Роль та завдання транспортної логістики. Вибір типу транспорту, 

визначення оптимальної кількості транспортних засобів. Політика транспортних 

організацій з позиції логістики. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх 

застосування. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація факторів у 

логістичних системах.Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в 

логістичній системі.  

 

Література: [24; 26; 30; 35] 

 

 

        Змістовий модуль 4. Ефективність логістичного менеджменту 

транспортних підприємств 

       Тема 12. Підтримка логістичного менеджменту та логістика 

адміністрування. 

       Підтримка логістичного менеджменту через інформаційне забезпечення 

логістичного процесу, прогнозування, логістичне адміністрування. 

Організаційні аспекти логістичного менеджменту. Аналіз, контроль і аудит. 

Логістичне стратегічне планування. 

Література: [4, 6, 8, 20, 28, 40, 41] 
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       Тема 13. Інформаційне забезпечення логістичного процессу 

       Поняття інформаційного потоку в логістиці, класифікація з позицій 

логістики. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти 

розвитку. Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології. 

Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових 

кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ). 

 

Література: [2, 9, 15, 35] 

 

       Тема 14. Економічна ефективність логістичного менеджменту 

        Структура та взаємозалежність логістичних витрат. Класифікація 

логістичних витрат. Показники ефективності. Ідентифікація типових 

конфліктних витрат. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства. 

Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств. 

 

Література: [6, 24, 26, 29, 35] 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття, сутність та завдання логістичного менеджменту транспортних 

підприємств. 

2. Передумови, причини та тенденції розвитку логістичного менеджменту. 

Походження терміна, сучасні визначення логістики. 

3. Понятійний апарат логістичного менеджменту. 

4. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепцій уп- 

равління транспортним підприємством. 

5. Характеристика основних принципів логістичного менеджменту. 

6. Еволюція концепції логістичного менеджменту.  

7. Логістичні активності. Сім правил логістичного менеджменту. 

8. Інтерфейс логістики з основними функціональними галузями ло- 

гістики. 

9. Системний підхід як методологічна база логістичного менеджменту. 

10. Основні методології сучасної теорії логістичного менеджменту, системний 

підхід, кібернетичний підхід дослідження операцій, економіко-математичне 

моделювання. 

11. Місце логістичного менеджменту в сучасних методах управління 

економічною діяльністю. 

12. Основні функції і структура логістичного управління на макроекономічному 

та мікроекономічному рівнях. 

13. Логістичне управління як стратегія підвищення ефективності і 

конкурентоспроможності. 

14. Стратегія та планування в логістичного менеджменту. 

15. Визначення та основні принципи системного підходу. 

16. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи. 

17. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування і розвитку 

логістичних систем. 
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18. Класифікація логістичних систем. Попередні заходи щодо побудови 

логістичних систем. 

19. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до 

формування логістичної системи. 

20. Критерії оцінювання та систем оптимізації при виборі логістичної системи. 

21. Конфлікти, що виникають при здійсненні функцій логістичної системи. 

22. Характеристика функціональних галузей логістики. 

23. Функції організаційної структури, яка керує логістичною системою.  

24. Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань. 

25. Моделювання в логістичного менеджменту. 

26. Експертні системи в логістичного менеджменту. 

27. Визначення та місце логістичного менеджменту. 

28. Стратегія підприємництва. Логістичні стратегії. 

29. Характеристика функціональних галузей логістики. 

30. Інтеграція функцій і процесів в логістичному менеджменті. 

31. Основні цілі менеджменту замовлень з позиції інтегрованої логістики. 

32. Опрацювання замовлень. Виконання замовлень. 

33. Об’єкти логістичного управління у постачанні. 

34. Сутність заготівельної логістики. Функції та об’єкт заготівельної логістики. 

35. Ефективність і показники ефективності матеріально-технічного 

забезпечення. 

36. Управління постачанням на заготівельному етапі. 

37. Завдання і цілі закупівельної логістики. 

38. Інформаційно-аналітичне забезпечення закупівельної логістики. 

39. Обґрунтування економічно вигідного обсягу замовлення, визначення 

моменту замовлення. 

40. Вибір оптимального постачальника. 

41. Методи закупівлі. 

42. Оптимізація закупівельних рішень. 

43. Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики. 
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44. Вимоги до організації та управління матеріальними потоками. 

45. Характеристика законів виробничих процесів. 

46. Формування оптимальних виробничих програм в ринковому середовищі. 

47. Об’єкти логістичних рішень у збуті. 

48. Дистрибуція, основні функції. Дистрибутивні канали та мережі. 

49. Логістичні посередники в дистрибуції. Координація та інтеграція дій 

логістичних посередників. 

50. Фізичний розподіл (дистрибуція) товарів. Організація дистриб’юторських 

систем торгівлі. 

51. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. 

52. Класифікація запасів у логістичній системі. Функції запасів. 

53. Витрати, пов’язані з утриманням запасів. Планування та нормування запасів. 

54. Системи управління запасами. 

55. Техніка управління запасами “точно в строк” (“just-in-time”). 

56. Роль та завдання транспортної логістики. 

57. Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних 

засобів. 

58. Політика транспортних організацій з позиції логістики. 

59. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування. 

60. Проблеми транспортно-експедиційних операцій в Україні, альтернативи та 

критерії вибору, основні рішення управління при транспортуванні. 

61. Якісний аналіз транспортної операції, класифікація факторів в логістичних 

системах. 

62. Унімодальні, мультимодальні системи доставки товарів. 

63. Транспортні термінали, їх типи, функції та місце в логістичній системі. 

64. Оптимізація поставки товарів. Методи економічного стимулювання 

ефективної організації транспортування товарів. 

65. Економічні методи державного регулювання товароруху.. 

66. Склади, їх визначення і види. 

67. Роль складування в логістичній системі. Функції складів. 
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68. Характеристика складських операцій. 

69. Поняття вантажної одиниці як найважливішого елемента логістики. 

70. Характеристика систем складування і розміщення запасів. Сучасні тенденції 

розвитку складської мережі. 

71. Значення тари та пакування при виконанні складських операцій. Визначення 

понять “базовий модуль” і “вантажна одиниця”, “уніфікація вантажних 

одиниць”. 

72. Автоматизовані складські системи. 

73. Підтримка логістичного менеджменту через інформаційне забезпечення 

логістичного процесу, прогнозування, логістичне адміністрування. 

74. Поняття інформаційного потоку в логістичного менеджменту, класифікація з 

позицій логістики. 

75. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти розвитку. 

Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології. 

76. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації 

штрихових кодів. Електронний обмін даними (ЕРЕ). 

77. Організаційні аспекти логістичного менеджменту. 

78. Аналіз контроль і аудит. Логістичне стратегічна планування. 

79. Логістичні системи та ефективність зовнішньоекономічних операцій.  

80. Логістика інформації та фактори ефективності зовнішньоекономічних 

операцій. 

81. Митна логістика. 

82. Електронна система документообігу. 

83. Поняття фармацевтичної логістики. Види фармацевтичної логістики. 

84. Сутність завдання та функції торговельної логістики. Обслуговування 

споживача, елементи та критерії. 

85. Логістика в електронній торгівлі. 

86. Структура та взаємозалежність логістичних витрат. Класифікація 

логістичних витрат. 

87. Показники ефективності. 
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88. Ідентифікація типових конфліктних витрат. Концепція мінімізації загальних 

витрат підприємства. 

89. Логістичний менеджмент як фактор підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. 

90. Закордонний досвід та перспективи впровадження логістики в 

Україні. 
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