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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Комерційна логістика є досить новим напрямом, який грунтується на практиці організації розподілу продуктів і ресурсів в сфері обігу і 
виробництва. Основна мета логістичних процесів - максимізація інтеграції в транспорті, торгівлі та постачанні. 

Мета 
Метою викладання навчальної дисципліни «Комерційна логістика» є формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних 
основ логістики як інструменту ринкової економіки, придбання ними умінь і навичок ефективного управління матеріальними потоками в сфері 
комерційної діяльності. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (7 семестр). 

Результати  навчання 

Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем і способів їх вирішення до фахівців і неспеціалістів в 
області економічної діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення практичних завдань і змістовно інтерпретувати отримані 
результати. Показувати навички самостійної роботи, проявляти критичність і самокритичність. Розуміти, діагностувати і планувати основні 
економічні показники розвитку підприємства. 
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Об’єм Загальний об’єм дисципліни: 120 год.: лекції - 32 год., практичні заняття - 32 год., самостійна робота - 56 год. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі види занять згідно з розкладом, не допускати запізнення. В процесі занять студент повинен 
дотримуватися етики поведінки як по відношенню до викладача, так і по відношенню до своїх товаришів. Студенту слід належним чином 
освоїти основну і додаткову літературу з дисципліни, виконувати завдання, які виносяться для самостійної підготовки. Як додатковий ресурс 
студент може використовувати Інтернет. Якщо студент пропускає лекцію, з ним проводиться усна співбесіда за темою заняття. Якщо студент 
пропускає практичнк заняття, він зобов'язаний виконати додаткові завдання, відповідні темі практичного заняття. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1-2 1. Предмет і завдання курсу «Комерційна 

логістика». Сутність поняття «логістика». 
Основні положення концепції логістики. 
2. Логістичні операції та функції. Логістична 
місія і середовище підприємства. 

Практичне 
заняття 1-2 

 
1. Характеристика матеріальних потоків, 
одиниця виміру МП. 2. Інформаційний 
потік в логістиці, види інформаційних 
потоків. 3. Фінансові потоки. 
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Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 
тематикою. 

Лекція 3 3. Об'єкти логістичного управління на 
підприємстві. Поняття матеріального потоку, 
види матеріальних потоків. Сукупний 
матеріальний потік. 

Практичне 
заняття 3-4 

1. Методи моделювання логістичних 
систем, їхня класифікація. 2. Імітаційне 
моделювання (переваги, недоліки, 
сфери застосування). 

Виконання завдання за 
класифікацією матеріальних 
потоків. Заповнення таблиці з 
власними прикладами за 
класифікаторами МП. 

Лекція 4 4. Парадигма логістики. Методологія та 
наукова база логістики. 
Загальна характеристика методів рішення 
логістичних задач. 
Методи планування і управління виробничими 
системами. 

Практичне 
заняття 5-6 

1. Практичні приклади логістичного 
управління. 

2. Ефективність логістичного управління. 

3. Роль управлінських органів в 
логістизації комерційної діяльності. 

 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 
тематикою. Вивчення лекційного 
матеріалу. 

Лекція 5-6 5. Логістичні системи та їхні елементи. Поняття 
«система». Класифікація і характеристика 
логістичних систем. Види логістичних систем. 
6. Загальна характеристика методів рішення 
логістичних задач в сфері комерційної 
логістики. 

Практичне 
заняття 7 

 
Контроль знань студентів (Модуль № 1). 

Підготовка до практичних занять 
з питань: 1. Макрологістіческая 
система, її види та елементи.  

2. Ризик і страхування в 
логістичних системах.  

Підготовка до модульної 
контрольної роботи. 

Лекція 7-9 7. Зв'язок комерційної логістики з 
функціональними сферами бізнесу. 8. 
Функціональний логістичний менеджмент. 
Проблеми реалізації логістичних функцій на 
підприємстві. 9. Закупівельна логістика. 
Сутність і завдання закупівельної логістики: 
служба закупівель на підприємстві. Завдання 

Практичне 
заняття 8 

Приклад розрахунку рейтингу 
постачальника та прийняття рішення 
щодо вибору постачальника. 

 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 
тематикою. Вивчення лекційного 
матеріалу. 



«зробити» або «купити». Завдання вибору 
постачальника. 

Лекція 10 10. Виробнича логістика: сутність, поняття та 
завдання. Внутрішньовиробничі логістичні 
системи, їхні елементи. Основні положення 
логістичної концепції організації виробництва. 
Управління матеріальними потоками в межах 
внутрішньовиробничихлогістичних систем. 
Ефективність застосування логістичного 
підходу до управління МП на підприємстві. 

Практичне 
заняття 9 

 
Визначення складових сукупного ефекту 
від використання логістичного підходу 
до управління МП. 

 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 
тематикою. 

Виконання практичних завдань з 
оптимізації складського 
господарства підприємства. 

 

Лекція 11 11. Транспортна логістика: сутність, значення і 
завдання. Основні групи транспорту. Види 
транспортних систем та їхня матеріально-
технічна база. Вибір транспортного засобу. 

Практичне 
заняття 10-11 

Рішення завдання пошуку резервів 
оптимізації просторово-часового 
переміщення МП по ланцюгу: 
постачання - виробництво - збут. 

 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 
тематикою. 

Лекція 12-
13 

12. Логістика складування та управління 
запасами на підприємстві: характеристика 
обладнання для зберігання матеріалів, 
розрахунок його кількості для організації 
транспортно-складського потоку матеріалів. 
13. Види запасів та їхня характеристика. 
Системи управління запасами. 

Практичне 
заняття 12-13 

1. Диференціація асортименту методами 
АВС та XYZ-аналізу.  

2. Визначення оптимального розміру 
замовленої партії. 

 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 
тематикою. Вивчення лекційного 
матеріалу, виконання практичних 
завдань. 

Лекція 14-
15 

14. Політика розподілу і логістика маркетингу 
на підприємстві.  

15. Дистрибуція та фізичний розподіл товару. 

Практичне 
заняття 14-15 

1. Інтегрований підхід при виконанні 
функцій в процесі розподілу.  

2. Характеристика схем просування МП. 
3. Основні канали розподілу продукції і 
посередників у логістичній системі 
контролю за розподілом продукції. 

 

Виконання завдань з оптимізації 
фізичного розподілу товарів. 

 

Лекція 16 16. Співвідношення маркетингу і комерційної 
логістики. Ринок - синтезатор маркетингу і 
логістики. 

Практичне 
заняття 16 

 
Контроль знань студентів (Модуль № 2). 

 

Підготовка до модульної 
контрольної роботи. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

1. Стислий історичний огляд розвитку логістики. 2. Концепція. Основні положення концепції логістики. 3. Загальна характеристика методів рішення логістичних задач. 4. Функція. Логістична функція. Функції логістики в різних 
сферах. 5. Моделювання в логістиці. Класифікація моделей. 6. Експертні системи в логістиці (переваги і недоліки). 7. Специфіка логістичного підходу до управління матеріальними потоками в економіці (принципова відмінність 
логістичного підходу від традиційного). 8. Функціональна взаємозв'язок логістики з маркетингом, фінансами та плануванням виробництва на підприємстві. 9. Передісторія розвитку логістики. 10. Поняття матеріального потоку. 
Класифікація матеріальних потоків. 11. Визначення та основні принципи системного підходу. 12. Порівняльна характеристика класичного та системного підходів до формування систем. 13. Етапи розвитку логістики, їх 
характеристика. 14. Логістичні операції. Класифікація логістичних операцій. 15. Економічний ефект від застосування логістики. 16. Поняття системи. Види логістичних систем. 17. Властивості логістичної системи. 18. 
Характеристика функціональних областей логістики. 19. Сутність і завдання закупівельної логістики на підприємстві. 20. Основні положення традиційної та логістичної концепцій організації виробництва. 21. Сутність і завдання 
транспортної логістики на підприємстві. 22. Якісна та кількісна гнучкість виробничих систем. 23. Служба закупівель на підприємстві, її завдання та необхідні роботи. 24. Завдання «зробити або купити», її основні положення, 
шляхи її вирішення. 25. Поняття виробничої логістики. Розгляд внутрішньовиробничих логістичних систем на різних рівнях. 26. Вибір виду транспортного засобу. Основні переваги і недоліки кожного з них з точки зору 
логістики. 27. Транспортні тарифи та правила їхнього застосування. Особливості системи тарифів на різних видах транспорту. 28. Завдання вибору постачальника. Основні етапи її вирішення, їхня характеристика. 29. Системи 
управління МП у виробничій логістиці, що штовхають 30. Системи управління МП у виробничій логістиці, що тягнуть 31. Склади, їхнє визначення і види. 32. Поняття матеріального запасу. Причини створення матеріальних 
запасів. 33. Види матеріальних запасів. 34. Функції складів. 35. Складові сукупного ефекту від застосування логістичного підходу до управління МП на підприємстві. 36. Стисла характеристика складських операцій. 37. 
Нормування запасів на підприємстві. 38. Поняття логістики розподілу. Склад її завдань на мікро- і макрорівнях. 39. Транспортні канали та логістичні ланцюги. 40. Вантажна одиниця як елемент логістики. 41. Система контролю 
за станом запасів на підприємстві. 42. Визначення оптимального розміру замовленої партіі.43. Визначення оптимальної кількості складів у системі розподілу. 44. Інформаційна логістика. 45. Сутність завдання розміщення 
розподільчого центру на території, яка обслуговується. 46. Метод АВС. 47. Диференціація асортименту методом XYZ-аналізу. 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: ПК для проведення практичних занять. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
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Бали нараховуються за таким співвідношенням:  
• практичні роботи: 20% семестрової оцінки;  
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки;  
• залік: 60% семестрової оцінки 90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  
Студент повинен дотримуватися Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ », який визначає цінності, якими керуються учасники університетської 
спільноти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

 
Сіллабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


