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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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

підприємствах.
вибираються
прогресивні

При

служб

цьому

економічні

в

посередницьких

комплексно

способи

комерційно-правові

розглядаються,

доставки

норми

і

організаціях

вантажів,

правила,

і

оцінюються

на
і

застосовуються

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 опрацювання навчального матеріалу, зокрема сучасних
методів логістичного управління (управління окремим логістичним процесом,
інтегрованим логістичним процесом та управління логістичною системою
загалом).
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 матеріальнотехнічної 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
фундаментальні
транспортних
системи

в

і

зв’язки.

Попередньо

професійно-орієнтовані

перевезень»,
менеджменті

«Транспортний
організацій»,

вивчаються

дисципліни
менеджмент»,

«Теорія

і

як

такі

«Економіка
«Інформаційні

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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Зміст самостійної роботи з дисципліни «ЛОГІСТИЧНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ»
Змістовий модуль І. Концептуальні основи логістичного менеджменту
транспортних підприємств.
Тема 1. Основні поняття та визначення логістичного менеджменту.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Поняття, сутність та завдання логістичного менеджменту.
2. Передумови, причини та тенденції розвитку логістичного менеджменту.
3. Походження терміна, сучасні визначення логістичного менеджменту.
4. Понятійний апарат логістики.
Теми рефератів:
1. Рівні формування логістичного менеджменту.
2. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепцій управління
транспортними підприємствами.
3. Історія розвитку логістичного менеджменту.
4. Сучасний стан розвитку логістичного менеджменту.
Література: [5, 6, 14, 20, 26, 35, 41]

Тема 2. Концептуальні основи логістичного менеджменту
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Характеристика основних принципів логістичного менеджменту.
2. Еволюція концепції логістичного менеджменту.
3. Види та характеристика концепцій логістичного менеджменту.
4. Особливості логістичного менеджменту транспортних підприємств.
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Теми рефератів:
1. Основні принципи логістичного менеджменту транспортних підприємств.
2. Сучасні концепції логістичного менеджменту.
3. Методи логістичного менеджменту транспортних підприємств.
4. Особливості транспортної логістики.
Література: [5, 6, 14, 20, 26, 35]

Тема 3. Методологічний апарат логістичного менеджменту
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Парадигми логістичного менеджменту.
2. Системний підхід як методологічна база логістичного менеджменту.
3. Основні методології сучасної теорії логістичного менеджменту.
4. Системний підхід в логістичному менеджменті.
Теми рефератів:
1. Кібернетичний підхід в дослідженні операцій.
2. Економіко-математичне моделювання в логістичному менеджменті.
3. Особливості дослідження логістичного менеджменту

на транспортних

підприємствах.
4. Етапи розвитку логістичного менеджменту транспортних підприємств.
Література: [3, 9, 10, 20, 28].

Тема

4.

Методи

планування

та

управління

виробничими

та

економічними системами транспортних підприємств
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
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1.

Місце

логістичного

менеджменту

в

сучасних

методах

управління

економічною діяльністю.
2. Основні функції і структура логістичного управління на макроекономічному
та мікроекономічному рівнях.
3.

Логістичне

управління

як

стратегія

підвищення

ефективності

і

конкурентоспроможності.
4. Стратегія та планування в логістичному менеджменті.
Теми рефератів:
1.

Логістичний

менеджмент

в

методах

управління

транспортними

підприємствами.
2. Структура логістичного управління підприємством.
3. Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства.
4. Планування в логістичному менеджменті.
Література: [3, 9, 10, 20, 28].

Змістовий модуль ІІ. Системний аналіз та моделювання в логістичному
менеджменті
Тема 5. Методи системного аналізу.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Визначення та основні принципи системного підходу.
2. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи.
3. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування і розвитку
логістичних систем.
4. Класифікація логістичних систем.
Теми рефератів:
1. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування
логістичної системи.
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2. Критерії оцінювання та систем оптимізації при виборі логістичної системи.
3. Сучасні методи системного аналізу.
4. Основні напрями системного аналізу на підприємствах транспорту.
Література: [5, 6, 14, 20, 26, 35]

Тема 6. Методи моделювання логістичних систем.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань.
2. Моделювання в логістичному менеджменті.
3. Експертні системи в логістичному менеджменті.
4. Визначення і основні принципи системного підходу в логістичному
менеджменті.
Теми рефератів:
1. Методи розв’язання логістичних завдань.
2. Місце моделювання в логістичному менеджменті транспортних підприємств.
3. Завдання експертних систем в логістичному менеджменті.
4. Основні принципи системного підходу в логістичному менеджменті
транспортних підприємств.
Література: [7, 9, 12].

Тема

7.

Зв’язок

логістичного

менеджменту

з

основними

функціональними сферами бізнесу.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Визначення та місце логістичного менеджменту.
2. Стратегія підприємництва.
3. Логістичні стратегії.
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4. Характеристика функціональних галузей логістики.

Теми рефератів:
1. Інтеграція функцій і процесів в логістичному менеджменті.
2. Логістичний менеджмент на транспортному підприємстві.
3. Розробка логістичної стратегії на транспортному підприємстві.
4. Функціональні галузі логістики.
Література: [11, 34, 35].

Змістовий модуль ІІІ. Основи теорії логістичного менеджменту
транспортних підприємств.
Тема 8. Управління замовленнями на транспортні послуги.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Складові циклу замовлення.
2. Основні цілі менеджменту замовлень з позиції інтегрованої логістики.
3. Опрацювання замовлень.
4. Виконання замовлень.
Теми рефератів:
1. Особливості управління транспортними послугами.
2. Місце транспортної логістики в управлінні транспортним підприємством.
3. Критерії оцінювання замовлень на транспортні послуги.
4. Скорочення циклу замовлень на транспортному підприємстві.
Література: [23, 25, 40].

Тема 9. Управління закупівлями запасних частин до рухомого складу.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
9

1. Об’єкти логістичного управління у постачанні транспортних підприємств.
2. Сутність заготівельної логістики.
3. Функції та об’єкт заготівельної логістики.
4. Показники ефективності матеріально-технічного забезпечення.
Теми рефератів:
1. Обґрунтування економічно вигідного обсягу замовлення, визначення моменту
замовлення та періодичного постачання товарів.
2. Вибір оптимального постачальника.
3. Методи закупівлі.
4. Оптимізація закупівельних рішень.
Література: [6, 15, 19, 29, 33, 41].

Тема 10. Виробнича логістика транспортних підприємств.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики.
2. Об’єкти логістики.
3. Вимоги до організації та управління матеріальними потоками.
4. Характеристика законів виробничих процесів.
Теми рефератів:
1. Формування оптимальних виробничих програм в ринковому середовищі.
2. Основні цілі виробничої логістики.
3. Організація управління матеріальними потоками.
4. Закони виробничих процесів.
Література: [6, 24, 26, 29].
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Тема 11. Транспортна логістика в системі логістичного менеджменту.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Роль та завдання транспортної логістики.
2. Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних
засобів.
3. Політика транспортних організацій з позиції логістики.
4. Транспортні витрати і тарифи, порядок їх застосування.
Теми рефератів:
1. Якісний аналіз транспортної операції.
2. Класифікація факторів у логістичних системах.
3. Транспортні термінали, їх типи.
4. Функції терміналів та їх місце в логістичній системі.
Література: [24; 26; 30; 35].

Змістовий

модуль

ІV.

Ефективність

логістичного

менеджменту

транспортних підприємств.

Тема

12.

Підтримка

логістичного

менеджменту

та

логістика

адміністрування.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Підтримка логістичного менеджменту через інформаційне забезпечення
логістичного процесу.
2. Прогнозування, логістичне адміністрування.
3. Організаційні аспекти логістичного менеджменту.
4. Аналіз, контроль і аудит.
Теми рефератів:
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1. Логістичне стратегічне планування.
2. Інформаційне забезпечення логістичного процесу.
3. Логістичне адміністрування.
Література: [4, 6, 8, 20, 28, 40, 41].
Тема 13. Інформаційне забезпечення логістичного процесу.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Поняття інформаційного потоку в логістиці, класифікація з позицій логістики.
2. Логістичні інформаційні системи, класифікація, сучасні аспекти розвитку.
3. Сучасні логістичні інформаційно-комп’ютерні технології.
4.

Використання

в

логістиці

технології

автоматизованої

ідентифікації

штрихових кодів.
Теми рефератів:
1. Електронний обмін даними (ЕРЕ) в логістиці.
2. Інформаційні потоки в логістиці.
3. Класифікація логістичних потоків.
4. Класифікація інформаційних систем.
Література: [2, 9, 15, 35]

Тема 14. Економічна ефективність логістичного менеджменту.
Заняття проводиться у формі семінару за таким планом:
1. Структура та взаємозалежність логістичних витрат.
2. Класифікація логістичних витрат.
3. Показники ефективності.
4. Ідентифікація типових конфліктних витрат.
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Теми рефератів:
1. Концепція мінімізації загальних витрат підприємства.
2. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств.
3. Основні показники ефективності транспортних підприємств.
Література: [6, 24, 26, 29, 35]

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ТА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДАННІ,
НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Терміни та визначення.
1. Логістика - наука і практична діяльність з ефективного управління
сукупністю матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових і інших
ресурсів у сфері виробництва і звернення.
2. Логістичний менеджмент на підприємстві - це адміністративноорганізаційна структура логістичної системи що виконує основні функції
управління (організація, планування, регулювання, координація, контроль,
облік, аналіз) для досягнення цілей (поточних і перспективних), встановлених
для логістичних систем.
3. Мета логістичного менеджменту полягає в реалізації корпоративної
конкурентної стратегії підприємства і функціональної логістичної стратегії з
оптимальними ресурсними витратами, а також забезпечення стійкого розвитку
підпримства за допомогою логістичної координації внутрішньокорпоративних
суперечностей між службами закупівель, виробництва, продажів, маркетингу,
фінансів

і

оптимізації

міжорганізаційних

відносин

з

постачальниками,

одержувачами і логістичними посередниками.
Основна мета логістичного менеджменту транспортного підприємства – є
адаптація транспортного підприємства до потреб споживачів, гарантованого
швидкого виконання їх замовлень та чітке дотримання термінів постачання.
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4. Транспортна логістика — організація та здійснення процессу доставки
товару з мінімальними витратами, максимальною цілісністю у чітко визначений
термін.
5. Транспортні витрати — це всі витрати на доставку товару від продавця
до

покупця,

включаючи

вартість

фрахту,

страхування,

навантаження,

розвантаження, упакування, розпаковка та ін.
6. Поїздка — завершений цикл транспортної роботи, котрий складається
з навантаження вантажу на автомобіль, руху останнього з вантажем,
розвантаження і надання транспортного засобу для наступного навантаження
(рух без вантажу).
7. Доставка товарів - це процес виконання (окрім "чистого" перевезення)
цілої низки видів робіт, операцій та послуг, лише повний комплекс яких
забезпечує ефективний розподіл товарів.
8. Транспортно-експедиційне обслуговування розподілу товарів - це діяльність
експедиторів з планування, організації та виконання доставки товарів від місць їх
виробництва до місць споживання та додаткових послуг при підготовці партій
відправлень до перевезення.
9. Транспортне обслуговування - це діяльність транспортно-експедиційних
підприємств, пов'язана з процесом переміщення вантажів у просторі та часі із
наданням перевізних, навантажувально-розвантажувальних послуг і послуг
зберігання
10. Експедиційне обслуговування є складовою частиною процесу руху товару
від виробника до споживача, воно охоплює виконання додаткових робіт та
операцій, без яких не можна розпочати процес перевезення у пункті відправлення,
продовжити і завершити його у пункті призначення.
11. Якість - рівень споживчих властивостей та надійність послуг, який
потрібен ринку (споживачу) та який виробники здатні забезпечити за певну ціну.
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12. Якість доставки - швидкість і регулярність доставки вантажів, збереження
вантажів при перевезеннях, а також ліквідацію зайвих перевантажувальних
операцій.
13. Транспорт - це галузь матеріального виробництва, яка здійснює
перевезення людей та вантажів.
14. Предметом транспортної логістики - є комплекс завдань, пов'язаних із
організацією переміщень вантажів транспортом загального користування.
15. Транспортні тарифи є формою ціни на продукцію транспорту. Вони
мають

забезпечувати

експлуатаційних

витрат

транспортному
та

можливість

підприємству
отримання

відшкодування

прибутку,

покупцю

транспортних послуг - можливість покриття транспортних витрат.
16. Матеріально-технічна база транспорту - транспортні засоби (вагони,
локомотиви, флот, автомобілі), технічні засоби та споруди (станція, депо, порти
тощо), ремонтні підприємства, дорожні господарства, засоби автоматики,
телемеханіки та зв'язок.
17. Вантажомісткість - це здатність судна вмістити вантаж певного об'єму.
18. Робота автомобільного транспорту характеризується системою технікоексплуатаційних показників, які визначають кількість і якість виконання роботи.
(у роботі автомобільного транспорту розрізняють поняття поїздки та обороту).
19. Поїздка - це закінчений цикл транспортної роботи, який складається з
навантаження на автомобіль, руху останнього з вантажем, розвантаження та подачі
транспортного засобу для наступного навантаження (руху без вантажу).
20. Оборот - одна або декілька поїздок, при цьому обов'язковою умовою є
повернення транспортного засобу в початковий пункт.
21. Маршрут руху - це шлях пересування транспорту при виконанні
перевезення.
22. Маятниковий маршрут - це маршрут, при якому шлях руху автомобіля
між двома вантажними пунктами неодноразово повторюється. Вони бувають зі
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зворотнім неробочим пробігом (З < 0,5), зі зворотнім неповністю завантаженим
пробігом (0,5 < З < 1,0), зі зворотнім завантаженим пробігом З = 1,0), де (З коефіцієнт використання пробігу автомобіля на маршруті.
23. Кільцевий маршрут - це рух автомобіля замкнутим колом, яке об'єднує
декілька отримувачів або постачальників.
24. Унімодальна система - поширена одновидова система за участю
автомобільного транспорту, який забезпечує поставку вантажів "від дверей до
дверей".
25. Інтермодальна система - система доставки вантажів деякими видами
транспорту за єдиним перевізним документом із передачею вантажів у пунктах
перевантаження з одного виду транспорту на інший без участі вантажовласника.
26. Системний підхід - є науковою основою вивчення транспортних
систем, метою якого є забезпечення цілісного, всебічного підходу до
розв'язання складних проблем організації, розвитку й експлуатації транспорту.
27. Системний аналіз застосовується для оцінки основних кількісних та
якісних змін, що відбуваються у транспортній системі, виявлення тенденцій та
закономірностей її внутрішніх і зовнішніх зв'язків.
28. Транспорт як система - це багатоцільова соціально-економічна і
технічна система, в якій виявлені чотири основних цілі - виробнича, науковотехнічна, соціально-політична і економічна) і відповідно чотири класи підцілей.
29. Керування транспортною системою - це керування транспортом як
єдиним цілим, із урахуванням взаємозв’язків всіх його компонентів.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого
прізвища (див. табл.)
Перша літера прізвища студента
А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, З, І
Й, К, Л
М, Н, О
П, Р, С
Т, У, Ф
Х, Ц, Ч
Ш, Щ
Ю, Я

Номер варіанту контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального
процесу й активною формою самостійної роботи студентів.
Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в процесі
вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно працювати з
навчальною,

спеціалізованою

літературою,

законодавчими

актами

та

статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті навички
на практиці.
Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту
(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі
сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою
написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням сторінок,
вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення студента до
матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання без розриву
сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а також список
використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел.
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Сутність та завдання логістичного менеджменту транспортних підприємств.
2. Критерії оцінювання та систем оптимізації при виборі логістичної системи
3. Моделювання в логістичному менеджменті.
Варіант 2
1. Передумови, причини та тенденції розвитку логістичного менеджменту.
2.

Місце

логістичного

менеджменту

в

сучасних

методах

управління

економічною діяльністю.
3. Об’єкти логістичного управління у постачанні.
Варіант 3
1. Походження терміна, сучасні визначення логістики.
2. Основні функції і структура логістичного управління на макроекономічному
та мікроекономічному рівнях.
3. Сутність заготівельної логістики. Функції та об’єкт заготівельної логістики.
Варіант 4
1. Понятійний апарат логістичного менеджменту.
2.

Логістичне

управління

як

стратегія

підвищення

ефективності

і

конкурентоспроможності.
3. Завдання і цілі закупівельної логістики.
Варіант 5
1. Особливості традиційної та логістичної концепцій управління транспортним
підприємством.
2. Стратегія та планування в логістичного менеджменту.
3. Обґрунтування економічно вигідного обсягу замовлення, визначення .
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Варіант 6
1. Основних принципи логістичного менеджменту їх характеристика.
2. Визначення та основні принципи системного підходу.
3. Вибір оптимального постачальника.
Варіант 7
1. Еволюція концепції логістичного менеджменту.
2. Поняття, властивості, елементи, види логістичної системи.
3. Вимоги до організації та управління матеріальними потоками.
Варіант 8
1. Сім правил логістичного менеджменту.
2. Етапи формування, умови створення, принципи функціонування і розвитку
логістичних систем.
3. Формування оптимальних виробничих програм в ринковому середовищі.
Варіант 9
1. Взаємозв’язок логістичного менеджменту з основними функціональними
галузями логістики.
2. Класифікація логістичних систем. Попередні заходи щодо побудови
логістичних систем.
3. Техніка управління запасами “точно в строк” (“just-in-time”).

Варіант 10
1. Системний підхід як методологічна база логістичного менеджменту.
2. Порівняльна характеристика класичного і системного підходів до формування
логістичної системи.
3. Політика транспортних організацій з позиції логістики.
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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 управління
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 логістики.
9. Системний підхід як методологічна база логістичного менеджменту.
10. Основні методології сучасної теорії логістичного менеджменту, системний
підхід, інформаційний 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 логістичному менеджменті.
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.
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42. Оптимізація закупівельних рішень.
43. Функціональна сфера та основні цілі виробничої логістики.
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.
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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.
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.
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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.
88. Ідентифікація типових конфліктних витрат. Концепція мінімізації загальних
витрат підприємства.
89. Логістичний менеджмент як фактор підвищення конкурентоспроможності
підприємств.
90. Зарубіжний досвід та перспективи впровадження логістики в Україні.
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