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Опис дисципліни 
Дисципліна «Економіка логістичної системи підприємства» спрямована на формування у 

здобувачів вищої освіти системних знань щодо економічних засад логістичних методів ефективного 
планування і управління ключовими логістичними процесами підприємства, зокрема, постачання, 
підтримки виробництва і розподілу продукції. 

У результаті вивчення дисципліни «Економіка логістичної системи підприємства» студенти 
зможуть: 

знати:  
- теоретичні засади становлення, функціонування та розвитку логістичної системи 

підприємства; 
вміти: 
застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в логістичній системі підприємства;  
організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для 

формування банків даних щодо аналізу та всебічної оцінки ефективності й оптимальності 
логістичної системи підприємства;  

застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у практичній 
діяльності суб’єктів господарювання з питань комерційного ціноутворення, управління 
логістичними витратами, оптимізації потоків логістичної системи підприємства;  

володіти: 
методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й 

функціонування оптимальної логістичної системи підприємства. 
 

 
 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Теми Результати навчання Завдання 

1 2 3 4 
Навчальний модуль 1. Економіка логістичної системи підприємства. 

2 / 2 Тема 1. 
Логістичні 
системи в 
ринковій 
економіці 

Ідентифікувати поняття логістичної системи 
підприємства. Вивчити класифікацію 
логістичних систем підприємства. Визначити 
Теоретико-економічне підґрунтя розміщення 
логістичних систем. Знати сутність логістичного 
підходу в сучасних економічних процесах.  

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи. 

Розв’язування 
тестових завдань. 

2 / 2 

Тема 2. 
Стратегія і 

планування в 
логістиці 

Розуміти економічну сутність, об’єктивну 
необхідність, суб’єкти, об’єкти та завдання 
логістичного менеджменту. Визначити 
стратегічний підхід до логістичних функцій 
підприємства. З’ясувати сутність та  та 
особливості контролінгу логістичних бізнес-
процесів.  

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи. 

Розв’язування 
тестових завдань.  

5 / 5 

Тема 3. 
Ціноутворення 
в логістичних 

системах 

Вивчити сутність поняття, значення та 
класифікацію цін, що застосовуються в 
логістиці.. Визначити особливості калькуляції 
логістичних витрат. Дослідити методи 
формування цін в логістичній системі 
підприємства. Вивчити особливості та механізм 
встановлення цінових меж на логістичні 
послуги.  

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи. 

Розв’язування 
тестових завдань, 

задач і кейсів. 
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1 2 3 4 
6 / 6 Тема 4. 

Економічні 
підходи до 

оптимального 
управління 
запасами 

Розуміти необхідність формування системи 
управління запасами підприємства. Знати 
підходи до управління запасами. Вміти 
визначати оптимальний розмір замовлення для 
формування запасу. Розуміти та вміти 
організовувати проведення АВС-аналізу та ХУZ-
аналіз.  

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи. 

Розв’язування 
тестових завдань, 

задач і кейсів. 
6 / 6 

Тема 5–6. 
Логістичні 

витрати 

Ідентифікувати сутність і значення логістичних 
витрат в діяльності підприємства. Знати 
класифікацію логістичних витрат та підходи до 
їх групування. Сформувати розуміння 
трансакційних логістичних витрат підприємства. 
Дослідити й розуміти конфлікт логістичних 
витрат Знати та вміти застосовувати методи 
аналізу логістичних витрат. Визначити механізм 
управління логістичними витратами на 
підприємствах. 

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи. 

Розв’язування 
тестових завдань, 

задач і кейсів. 

2 /2 Тема 7. 
Економічні 

засади 
логістики 
зворотних 

потоків 

  Сформувати розуміння логістики зворотних 
(реверсних) потоків. Об’єктивно та грамотно 
здійснювати оцінку ефективності зворотних 
(реверсних) потоків. Дослідити організацію 
економічних відносин щодо вторинних 
матеріальних ресурсів. Вивчити підходи до 
управління зворотними потоками в логістиці. 

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи. 

Розв’язування 
тестових завдань, 

задач і кейсів. 
5 / 5 

Тема 8. Оцінка 
ефективності 
логістичної 

системи 
підприємства 

Ідентифікувати поняття «ефективність 
логістичної системи», його роль і значення для 
підприємства. Встановити основні фактори 
впливу на ефективність логістичної системи 
підприємства. Розуміти та знати методику 
розрахунку ключових показників ефективності 
логістики (Key Performance Indicators, KPI).  

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи. 

Розв’язування 
тестових завдань, 

задач і кейсів. 
2 / 2 

Тема 9. Шляхи 
удосконалення 

логістичної 
діяльності 

підприємства 

Ідентифікувати поняття, цілі аутсорсингу 
логістичних функцій підприємства. З’ясувати 
особливості аутстаффінгу як логістичний спосіб 
управління персоналом підприємства. 
Розглянути особливості, форми та організаційно-
економічні заходи реінжинірингу логістичних 
бізнес-процесів підприємства.  

Опитування студентів 
згідно плану 

теоретичного курсу та 
самостійної роботи.  

 
 

 
 

Методичне забезпечення 
 

1. Економіка логістичної системи підприємства [Текст]: конспект лекцій для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Економіка підприємства» галузі знань 
07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність денної та заочної форм  навчання / уклад. Ю.В. Волинчук, І.М. Камінська. – Луцьк : 
Луцький НТУ, 2019. 108 c. 

2. Економіка логістичної системи підприємства [Текст] : методичні вказівки до 
практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми 
«Економіка підприємства» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм  навчання / уклад. Ю.В. 
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Волинчук, І.М. Камінська. Луцьк : Луцький НТУ, 2019.  48 c. 
3. Економіка логістичної системи підприємства [Текст] : методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої 
програми «Економіка підприємства» галузі знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм  
навчання / уклад. Ю.В. Волинчук, І.М. Камінська. Луцьк : Луцький НТУ, 2019.  56 c. 
 

 
Літературні джерела 

 
Базові 

1. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд., пер. с англ. 
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2017. 640 с.  

2. Біловодська О.А. Логістика: теорія та практика: навч. посібник. Київ: Центр начальної 
літератури, 2019. 356 с.  

3. Вордлоу Д, Вуд Д., Джонсон Дж., Мерфі П. Современная логистика. 8 изд. М.: ИД 
«Вильямс», 2016. 720 с.  

4. Гаджинский А.М. Практикум по логистике.  9-е изд.  М.: Дашков и К, 2017. 320 с. 
5. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Логистика. Продвинутый курс: учебник для 

магистров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 472 с.  
6. Григорьев М.Н., Ткач В.В., Уваров С.А. Коммерческая логистика: теория и практика : 

учебник для академического бакалавриата ; 3-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2018. 507 с.  
7. Канке  А.А., Кошевая И.П. Основы логистики:  учебное  пособие. М.: КНОРУС, 2010. 576 

с. 
8. Кононенко А.В., Романенков Ю.О., Гатило В.П. Логістика: навч. посіб. Харків: Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. 56 с. 
9. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и научн. ред. проф. В.И. 

Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2014. 665 с. 
10. Крикавський Є. Логістика для економістів: підручник. Друге видання, виправлене і 

доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 476 с. 
11. Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок: 

навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 844 с.  
12. Крикавський Є.В., Похильченко О.А., Чорнописька Н.В., Костюк О.С., Савіна Н.Б., 

Нікшич С.М., Якимишин Л.Я. Економіка логістики: Навчальний посібник / За заг. ред. Є. В. 
Крикавського, О. А. Похильченко. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 640 с. 

13. Кристофер  М.  Логистика  и  управление  цепочками  поставок  /  под общ. ред. В. С. 
Лукинского. СПб. : Питер, 2004. 316 с. 

14. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: учебно-
практическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2009. 512 с. 

15. Левкин Г.Г. Логистика: учебник. 2-е изд., испр. и доп. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2019. 268 с. 

16. Левкин Г.Г. Основы логистики: учебное пособие. 3-е изд. Москва; Вологда: Инфра-
Инженерия, 2018. 241 с. 

17. Логистика: полный курс МВА / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; 
под. ред. В.И. Сергеева. М.: Эксмо, 2013. 944 с. 

18. Посилкіна О.В., Баєва О.І., Онищенко Я.Г., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Економіка логістики: 
навч. посіб. для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Логістика». Харків: НФаУ, 2018. 251 с.  

19. Слукина С. А. Инфраструктура и логистика промышленных предприятий: учебное 
пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 88 с.  

20. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика : навчальний посібник. Київ : Центр учбової 
літератури, 2015. 392 с.  
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Допоміжні 
1. Volynchuk Y., Kryvovyazyuk I., Pushkarchuk I. Methodology approach to the effectiveness 

evaluation of innovative processes in logistics of enterprise. Actual Problems of Economics. 2015. № 12. 
С. 408–414. 

2. Хвищун Н.В., Козубовська В.С. Методичні підходи до оцінки ефективності логістичних 
систем. Економічний форум. 2011. № 2. С. 44–52. 

3. Вахович І.М., Камінська І.М., Гарасюк А.В. Методичні підходи до аналізу фінансових 
потоків у логістичній діяльності підприємства. Економічний форум: науковий журнал. 2019. № 2. С. 
129-134. URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no32019_2.pdf  

4. Вахович І.М., Камінська І.М., Хомицький В.М., Гарасюк А.В. Фінансові потоки в 
логістичній діяльності підприємства: сутність, трансформація і капіталізація. Економічні науки. 
Серія «Економіка та менеджмент»: збірник наукових праць. Луцький національний технічний 
університет. Випуск 15 (58). Редкол.: відп. д.е.н., професор Вавдіюк Н. С. Луцьк: ІВВ Луцького 
НТУ, 2018. 305 с. С. 54-67. 

5. Волинчук Ю.В. Методичні підходи до аналізу фінансових потоків підприємства. 
Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. URL: http://global-national.in.ua/vipusk-3-
2015/368-volinchuk-yu-v-metodichni-pidkhodi-do-analizu-finansovikh-potokiv-pidpriemstva  

6. Волинчук Ю.В. Синергетичний ефект у сфері логістики. Сучасні підходи до креативного 
управління економічними процесами: Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної 
конференції для студентів та молодих вчених, 11 лютого 2016 року. К.: НАУ, 2016. С. 256–258. 

7. Підприємництво і торгівля: навчальний посібник / під заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. 
Ковальської та проф. І.В. Кривов’язюка. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 620 с.  

8. Волинчук Ю.В., Вахович І.М., Пушкарчук І.М. (Камінська І.М.) Теоретико-методичні 
аспекти логістичного управління матеріальними потоками підприємств. Науковий вісник 
Чернігівського державного інституту економіки і управління.  Серія 1. Економіка. 2014. № 2 (22). 
С. 81–88. URL: http://journals.uran.ua/nvgeci/article/view/27389/24543  

9. Кочубей Д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних 
підприємств. Вісник КНТЕУ, 2009. № 4. С. 59–66. 

10. Сергеев В. Оценка службы логистики на основе Balanced Scorecard (BSC). URL: 
http://www.gd.ru/article/articles/view/id/648  

11. Фишер А. Методы выделения групп в АВС анализе. URL: 
http://www.transmap.ru/articles/view/169  

12. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Логістика: підручник. Львів: Вид-во ПП «Магнолія 
2006», 2013. 368 с.  

13. Воронков А.Н. Логистика: основы операционной деятельности: учебное пособие. 
Н.Новгород: ННГАСУ, 2013. 168 с.  

14. Сумець О., Бабенкова Т.  Логістичні системи і ланцюги поставок: навч. посібник. Київ: 
Хай-Тек-Прес, 2012. 220 с.  

15. Шандрівська О., Кузяк В., Хтей Н. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навч.-
метод. посібник / за ред. Є.В. Крикавського. Львів: Львівська політехніка, 2014. 196 с.  

16. Левкин Г.Г. Логистика распределения : учебное пособие. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2018. 254 с. 

17. Рубен Е. Слоун, Дж. Пол Дітман, Джон T. Менцер. Новые идеи в управлении цепями 
поставок. Москва: ООО «Альпина Паблишер», 2017. 230 с. 

18. Хромов О.П. Логістика: навч. посіб. Харків: БУРУН КНИГА, 2012. 224 с.  
19. Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір.Київ: ВГЛ Обрії, 2004. 335 с.  

 
 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: 
https://www.president.gov.ua 

2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: 
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http://zakon.rada.gov.ua 
3. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: 

https://www.kmu.gov.ua 
4. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk 
6. Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України. URL: 

https://www.msp.gov.ua 
7. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua  
8. Веб-сайт наукової бібліотеки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». URL: http://lib.pnu.edu.ua 
9. Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua 
10. Офіційний сайт Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова. 

URL: http://razumkov.org.ua 
11. Мережа бізнес-інформації. URL: https://bin.ua 
12. Інформаційний бізнес-портал «LIGA online», «Ліга. Бізнес». URL: https://biz.liga.net 
13. Логистика и управление цепями поставок URL: научно-аналитический журнал. URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=26698 
14. ДИСТРИБУЦИЯ И ЛОГИСТИКА: журнал. URL:  http://ukrlogistica.com.ua/ 
15. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА В УКРАИНЕ: транспортный и логыстическый портал. 

Новости и статьи. Законы. URL:  http://translog.com.ua/ 
16. Логистика. LOGISTICS & FULFILLMENT. URL:  http://www.logist.org.ua/ 
17. ЛОГИСТ – Ваш гид в мире логистики. URL:  http://www.logist.com.ua/ 
18. Український логістичний альянс. URL: http://www.ula-online.org/index.php 
19. УкрЛогист. URL: http://www.ukrlogist.com/ 

 

Політика оцінювання 

– Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
Практичні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (до 20 балів). Перескладання (дострокове складання) модулів, чи курсу загалом 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

– Політика щодо академічної доброчесності: 
Курс покликаний дотримуватися академічної культури та навичок наукового мовлення, що 

сприятиме підвищенню якості подальшої навчально-наукової діяльності, допоможе реалізації 
творчого потенціалу студентської молоді.  

Під час виконання навчальних і дослідницьких завдань, студенти повинні дотримуватись 
Кодексу честі Луцького НТУ, введеного в дію наказом №225-05-35 від 26.04.2018 року, та 
керуватись пріоритетами академічної доброчесності, що передбачають: сумлінне та самостійне 
(окрім випадків групової роботи) виконання навчальних та дослідницьких завдань; виконання 
оригінальних робіт; використання в навчальній та науковій діяльності тільки надійних і провідних 
(правдивих) джерел інформації та обов’язкове посилання на них, не зважаючи на те, в якому вигляді 
вони опубліковані – електронному чи паперовому.  

– Політика щодо відвідування:  
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за роботу під час яких 

нараховують бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, академічна мобільність, інші 
поважні причини) навчання може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за 
погодженням із керівником курсу. Студент має систематично відвідувати заняття; вести конспекти 
лекційних і практичних занять; приймати активну участь в роботі на практичних заняттях; 
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розв’язувати задачі; вирішувати ситуаційні завдання; вирішувати кейси; виконувати тестові 
завдання.  

 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно. 
Вирішення кейсів, розв’язування тестових завдань і задач – 
письмово. 

40 

Модуль 1 (теми 1–4) – модульна контрольна робота. 30 
Модуль 2 (теми 5–9) – модульна контрольна робота. 30 
Екзамен (теми 1–9) – тестові завдання, задачі. 60 

 
Шкала оцінювання студентів: 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою (для екзамену, 

курсового проекту) 
90–100 А відмінно   
82–89 В добре  74–81 С 
64–73 D задовільно  60–63 Е  
35–59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
0–34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
 

 


