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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета дисципліни - формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, 
теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального 
матеріалу стосовно методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах. 
Завданням  дисципліни  є  набуття студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й тактики логістики та 
принципів і закономірностей створення й руху матеріальних потоків; опанування студентами методичним 
інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння ідеологією концепції та навичками 
логістичного управління; розроблення пропозицій щодо формування та удосконалення логістичних систем і 

механізмів їх функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення 
логістичних рішень. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Логістика у ринковій економіці  

 Сутність, функції та завдання логістики. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми. Етапи 
розвитку логістики. Універсальна концепція теорії логістики.  Сучасна логістична концепція. Основні принципи та 
методи теорії логістики. Види логістики. Сутність мікро логістики 

Тема 2. Класифікація форм логістичних утворень  

Логістичні ланцюги.  Види логістичних ланцюгів розподілу. Основні інструменти управління логістикою. 
Співробітництво, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах. 
 

Тема 3. Характеристика основних елементів логістики  

Перелік та характеристика елементів логістики.  Методологічне забезпечення ефективної взаємодії елементів 
логістики. Кібернетичний підхід. Теорія дослідження операцій. Теорія ефективності та управління елементами 
логістичних витрат. Інформаційне забезпечення ефективної взаємодії елементів логістики.  
 

Тема 4. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками  

Логістика технологічних процесів.  Поняття матеріального потоку, його параметри та характеристики. Класифікація 
матеріальних потоків. Поняття про управління матеріальними потоками. 
 

Тема 5. Фактори формування логістичних систем 

Поняття про логістичні системи. Властивості логістичних систем. Зв'язок основних логістичних функцій з 
логістичними операціями. Види логістичних систем.  Порядок, підходи, принципи та фактори впливу на формування 
логістичних систем. Компоненти логістичної системи. Етапи формування логістичної системи при системному 
підході. 
 

Тема 6. Управління матеріальними потоками в логістичних системах  

Поняття про управління матеріальними потоками в логістичних системах. Управління матеріально-технічним 
забезпеченням у логістичних системах.  Управління запасами в логістичних системах. Класифікація матеріальних 
запасів. Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення. Система управління запасами з 
фіксованою періодичністю замовлення. Система зі встановленою періодичністю поповнення запасів до 
встановленого рівня. Система «Мінімум-максимум». Система оперативного управління. Методика проведення АВС-
аналізу. Метод Парето. Методика здійснення XYZ-аналізу. Матриця проведення аналізів ABC і XYZ.  
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Тема 7. Заготівельна логістика 

Сутність і завдання заготівельної логістики. Типові логістичні активності в управлінні закупівлями. Завдання 
«Зробити або купити». Завдання «Make-or-Buy  Problem». Рішення на користь закупівель. Рішень проти закупівель.  
Вибір постачальника. Розрахунок рейтингу постачальника.  ABC-аналіз даних про постачальників.  Визначення 
економічного розміру замовлення. Економічний  розмір  замовлення (EOQ). Алгоритм врахування впливу 
транспортних витрат на економічний розмір замовлення. Алгоритм  включення  системи  знижок  у  базову  модель  
EOQ. Система постачань «Точно у термін» в заготівельній логістиці. Порівняльна характеристика традиційного 
постачання і постачання JIT. 
 

Тема 8. Сутність розподільчої логістики  

Сутність і завдання розподільчої логістики. Особливості сфери розподілу. Управління каналами розподілу в 
логістиці. Фактори впливу на формування логістичної мережі. Переваги і недоліки залучення до збуту посередників. 
Критерії вибору торгових посередників. Критерії вибору каналів розподілу. Розподільчі центри у логістичних 
ланцюгах.  Стратегії розташування розподільчих складів. Фактори вибору місця розташування розподільчих 
центрів. Типи організації товаропровідних  мереж. Методи визначення місця розташування розподільчих центрів. 
 

Тема 9. Внутрішньовиробнича логістика 

Сутність виробничої логістики та концепцій її організації. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції 
організації виробництва. «Штовхальний» і «тягнучий» підходи до управління матеріальними потоками у виробничій 
логістиці. Логістична концепція «MRP». Мікрологістична система KANBAN. Мікрологістична концепція 
«Оптимізована виробнича технологія». Мікрологістична концепція «Худе виробництво». 
 

Тема 10. Логістика посередництва 

Сутність логістики посередництва та її види. Види логістичних посередників. Типи торгових посередників у каналах 
розподілу. Типи логістичних посередників залежно від організаційних форм посередницької діяльності.  Поняття про 
логістичний сервіс та логістичні послуги. Класифікація логістичних послуг.  Організація логістики посередництва в 
підсистемі логістичного сервісу. Параметри якості логістичного обслуговування. CASE-технології у логістичному 
менеджменті. 
 

Тема 11. Логістика складування 

Склади та їх функції. Особливості складських операцій. Класифікація складів. Складові логістичного процесу на 

складі. Технологічні карти. Технологічні графіки.  

Тема 12. Транспортна логістика 

Сутність і завдання транспортної логістики. Види транспорту. Логістичні рішення у транспортуванні. Алгоритм 

вибору форми перевезення. Основні рішення щодо управління при транспортуванні. Порівняльні логістичні 

характеристики різних видів транспорту. Основні фактори, що впливають на вибір виду транспорту. Системи 

поставки вантажів. Порівняльна характеристика змішаних, роздільних та інтермодальних перевезень. Транспортні 

витрати і тарифи. Основні фактори, що впливають на розмір плати при перевезенні вантажів залізницею, 

автотранспортом. Фактори, що впливають на планування разових поставок. Складові економічного стимулювання 

товароруху. Сутність транспортних задач та методи їх вирішення. 

Тема 13. Транспортно-експедиційні логістичні послуги 

Характеристика транспортно-експедиційних послуг. Організація логістики транспортно-експедиційного 

обслуговування. Складання графіку перевезень. Види маршрутів. Транспортно-технологічні схеми доставки 

вантажів. Роль, функції та критерії вибору експедиторів і транспортно-експедиційних посередників. Переваги та 

недоліки  користування послугами транспортно-експедиційних посередників. Порівняльна характеристика 

логістичних послуг, що надаються різними типами транспортно-експедиційних підприємств. Спілки та асоціації 

транспортно-експедиційних посередників. Критерії вибору транспортно-експедиційних посередників. 

Тема 14. Глобалізація процесів логістики  

Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності підприємств.  Сутність і завдання глобальної логістики. 

Особливості глобальної логістики. Роль глобалізації та регіоналізації у формуванні макрологістичних систем. 

Міжнародні канальні посередники. Структура  глобальної  логістичної  мережі. Вільні  економічні  зони. Фактори 

формування регіональних логістичних систем. Форми регіональних логістичних систем. 

Тема 15. Міжнародна логістика  

Сутність, роль і завдання міжнародної логістики. Бар’єри, що виникають в міжнародній логістиці.  Роль логістики в 

міжнародному постачанні та розподілі. Роль логістики в організації міжнародних перевезень. Міжнародні організації 

з регулювання автомобільних перевезень. Міжнародні  стандартні  умови  поставки  «Інкотермс-2000». 
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Інформаційне забезпечення міжнародної логістики. Переваги здійснення міжнародних закупівель з використанням 

EDI. 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

Для спеціальності 073 Менеджмент 

ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК11 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів 

 
Спеціальні  
компетенції (ФК) 
 
 
 
 

ФК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації 
ФК2  Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 
ФК5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 
менеджменту 
ФК7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту 
ФК12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 
обґрунтовані рішення 
 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПРН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 
концепцій лідерства 
ПРН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 
рішень 
ПРН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 
організації 
ПРН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 
організації 
ПРН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 
сферах діяльності організації 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

Для спеціальності 075 Маркетинг 

ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми. 
ЗК8. Здатність застосовуватися знання у практичних ситуаціях. 
ЗК9. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК10.Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗК12. Здатність працювати в команді. 
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня. 
ЗК14. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  
 

Спеціальні  
компетенції (ФК) 
 

ФК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати знання предметної області 
маркетингу. 
ФК2. Здатність критично аналізувати та узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу. 
ФК5.Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу. 
ФК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової 
діяльності. 
ФК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості 
функціональних ринків. 
ФК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати та впроваджувати результати 
досліджень у сфері маркетингу. 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПРН1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження 
маркетингової діяльності. 
ПРН2. Аналізувати та прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 
фундаментальних принципів, теоретичних положень і прикладних навичок здійснення 
маркетингової діяльності. 
ПРН3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у 
сфері маркетингу. 
ПРН4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 
маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання 
аналітичного та методичного інструментарію.  
ПРН12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним та самокритичним. 
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ПРН14. Виконувати функціональні обов’язки в групі , пропонувати обґрунтовані 
маркетингові рішення.  
ПРН16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати 
рівень особистої професійної підготовки. 
 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в Інтернеті, презентація, відеокурси) 

Перший  
тиждень 

Тема 1. Логістика у 
ринковій економіці 
1.1.  Сутність, функції та 
завдання логістики 
1.2.  Логістика як фактор 
підвищення 
конкурентоспроможності 
фірми 
1.3.  Етапи розвитку 
логістики 
1.4.  Універсальна 
концепція теорії 
логістики 
1.5.  Сучасна логістична 
концепція 
1.6.  Основні принципи 
та методи теорії 
логістики 
1.7.  Види логістики 
 Сутність мікро логістики 

Лекція, 
(1 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 4,6,9,12,14,18,24,25 
додаткова  2, 10, 18 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Сутність, основні 
принципи та методи 
теорії логістики 
 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Історія виникнення логістики  (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
2. В яких значеннях використовується термін «логістика»? 
Обговорення проблемного питання.  
3. Засновники науки «Логістика» (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
4. Логістика у військовій сфері і логістика в сфері 
економіки: що спільного і в чому відмінності?  » (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
5. Основні  поняття логістики.  (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
 6. У чому полягає новизна логістичного підходу в 
управлінні ресурсами? Обговорення проблемного 
питання. 
7. В яких сферах діяльності звертаються до логістики як 
до наукової основи управління потоковими процесами? 
Обговорення проблемного питання. 
8. Розкрийте зміст сучасних концептуальних положень 
логістики. Обговорення проблемного питання. 
9. Вирішення практичних ситуацій 

Перший  
тиждень –   
другий  
тиждень 

Тема 2. Класифікація 
форм логістичних 
утворень 
2.1. Логістичні ланцюги 
2.2. Види логістичних 
ланцюгів розподілу 
2.3. Основні інструменти 
управління логістикою 
2.4. Співробітництво, 
конфлікти та конкуренція 
в логістичних каналах 

Лекція  
(1 год) 
 F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 6,7,12,13,18,21,24 
додаткова  12, 13, 18 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

 Основні інструменти 
управління логістикою 
 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 

1. Визначення логістичної системи  (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
2.  Головна мета логістичної системи  (підготовка 
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робота, 
 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 
 

доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
3.  Основні властивості логістичних систем  (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
4. Сутність макрологістичних систем  (підготовка доповіді 
з презентацією) Обговорення доповіді 
5. Охарактеризуйте мікрологістичну систему та її 
підсистеми  (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 

 6.Як класифікуються логістичні системи залежно від виду 
логістичних ланцюгів? Обговорення питання. 
7. Дайте визначення логістичного каналу і логістичного 
ланцюга. Яка різниця між ними? Обговорення питання. 
8. Які головні ланки виділяють у логістичному ланцюзі? 
Обговорення питання.  
9. Що таке логістична мережа? Обговорення питання. 

 Які основні функціональні області логістики? 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Другий  
тиждень – 
 третій 
тиждень 

Тема 3. 
Характеристика 
основних елементів 
логістики  
3.1. Перелік та 
характеристика 
елементів логістики 
3.2. Методологічне 
забезпечення 
ефективної взаємодії 
елементів логістики 
3.2.1. Кібернетичний 
підхід 
3.2.2. Теорія 
дослідження операцій 
3.2.3. Теорія 
ефективності та 
управління елементами 
логістичних витрат 
3.3. Інформаційне 
забезпечення 
ефективної взаємодії 
елементів логістики 

Лекція 
(1 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 10,12,13,15,19,24 
додаткова  3,4,6,7,8,14,15,23,24 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Методологічне 
забезпечення 
ефективної взаємодії 
елементів логістики 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Охарактеризуйте елементи логістики (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
2. Визначте роль кібернетичного підходу, теорії 
ефективності та дослідження операцій в забезпеченні 
ефективного функціонування елементів логістики 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
3. У чому суть концепції досконалого замовлення? Чи є 
можливим її застосування в практичній діяльності 
українських підприємств? (обговорення проблемного 
питання) 
4. Питання для самоконтролю. З чого складається 
зовнішня система оцінки результатів діяльності 
логістичної системи? (обговорення питання) 
5. Дайте визначення логістичних витрат, витрат втрачених 
можливостей (обговорення питання) 
6. Проаналізуйте наявні в літературі класифікації 
логістичних витрат. Чим відрізняються класифікації у 
вітчизняній і зарубіжній літературі? (обговорення 
проблемного питання) 
7. Вирішення практичних ситуацій 
 

Другий  
тиждень –  
4 тиждень 

Тема 4. Технологічні 
процеси та управління 
матеріальними 
потоками 
4.1. Логістика 
технологічних процесів 
4.2. Поняття 

Лекція 
(перевернутий 

клас) 
(1 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 10,12,13,15,19,24 
додаткова  3,4,6,7,8,14,15,23,24 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 
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матеріального потоку, 
його параметри та 
характеристики 
4.3. Класифікація 
матеріальних потоків 
4.4. Поняття про 
управління 
матеріальними потоками 

Логістика 
технологічних процесів 
та управління 
матеріальними 
потоками 

Практичне 
заняття, 

( дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. У чому полягає принципова відмінність логістичного 
підходу від передуючого йому управління переміщенням 
матеріальних ресурсів? (обговорення проблемного 
питання) 
2. Дайте визначення матеріального потоку. (обговорення 
питання) 
3. В якому стані можуть перебувати матеріальні потоки? 
(обговорення питання) 
4. В яких формах може існувати матеріальний потік? 
(обговорення питання) 
 5. Якими основними показниками характеризуються 
матеріальні потоки і яка залежність між ними? 
(обговорення питання) 
6. Які фактори впливають на показники матеріальних 
потоків? (обговорення проблемного питання) 
7. Назвіть одиниці виміру матеріального потоку 
(обговорення питання) 
 8. Для чого необхідне вивчення матеріального потоку? 
(обговорення питання) 
9. Перелічіть основні класифікаційні ознаки і види 
матеріальних потоків.( обговорення питання) 
10. Дайте визначення поняттю «логістична операція». 
(обговорення питання) 
11. Наведіть приклади логістичних операцій з 
матеріальними та інформаційними потоками. 
(обговорення проблемного питання) 
12. Як класифікуються логістичні операції? (обговорення 
питання) 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Третій  
тиждень –  
п’ятий  
тиждень 

Тема 5. Фактори 
формування 
логістичних систем  
5.1. Поняття про 
логістичні системи 
5.2. Види логістичних 
систем 
5.3.  Порядок, підходи, 
принципи та фактори 
впливу на формування 
логістичних систем. 

Лекція 
 (1 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 6,10,12,13,18,24 
додаткова  1, 16, 18 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Порядок, підходи, 
принципи та фактори 
впливу на формування 
логістичних систем. 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1.Основні складові логістичної систем логістики 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
2.Властивості логістичних систем логістики (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
3.Класифікація логістичних операцій логістики (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
4.Зв'язок основних логістичних функцій з логістичними 
операціями (обговорення питання) 
5.Макрологістичні та мікрологістичні системи логістики 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
6.Вирішення практичних ситуацій 
 

Третій  
тиждень –  
шостий  
тиждень 

Тема 6. Управління 
матеріальними потоками 
в логістичних системах  
6.1. Поняття про 
управління 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна  5,6,10,12,13,18,20,24 
додаткова  12, 13, 17 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 
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матеріальними потоками 
в логістичних системах 
6.2. Управління 
матеріально-технічним 
забезпеченням у 
логістичних системах 
6.3. Управління 
запасами в логістичних 
системах 

Суть та методичні 
підходи до  управління 
матеріальними 
потоками в логістичних 
системах 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Назвіть основні причини, які змушують підприємців 
створювати матеріальні запаси  (обговорення питання) 
2.. Перелічіть відомі вам види матеріальних запасів 
(обговорення питання) 
3 . Опишіть систему управління запасами з фіксованою 
кількістю замовлень  (обговорення питання) 
4. Розкрийте сутність системи управління запасами з 
фіксованою періодичністю замовлення (обговорення 
питання) 
5.. Охарактеризуйте систему управління запасами з 
установленою періодичністю поповнення запасів до 
певного рівня  (обговорення питання) 
6. Розкрийте сутність системи управління запасами 
«мінімум-максимум» (обговорення питання) 
7. Метод ABC-аналізу в управлінні запасами? (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
8. Сутність методу XYZ-аналізу. Чи можна його 
комбінувати з АВС – аналізом? (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
9.У чому полягають особливості використання системи 
«запаси, що управляються продавцем»? Які переваги та 
недоліки цього методу? (обговорення питання) 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Четвертий  
тиждень –  
сьомий 
тиждень 

Тема 7. Заготівельна 
логістика 

7.1. Сутність і завдання 
заготівельної логістики.  
7.2. Завдання «Зробити 
або купити».  
7.3. Вибір 
постачальника.  
7.4. Визначення 
економічного розміру 
замовлення.  
 7.5. Система постачань 
«Точно у термін» в 
заготівельній логістиці. 

Лекція 
(перевернутий 

клас) 
(1 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
Основна 7,9,-16,18,21,22,24,25 
додаткова 2,3,4,10 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Сутність і завдання 
заготівельної 
логістики. 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Дайте визначення поняттю «закупівельна логістика» 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
 2. У чому полягає головна мета закупівельної логістики? 
(обговорення питання)  
3. У чому полягає особливість функціонування підсистеми 
закупівель під час використання концепції логістики?  
(обговорення питання) 
4. Розкрийте зміст процесу управління в закупівельній 
логістиці  (обговорення питання) 
5. Перелічіть основні критерії розробки логістичної 
політики здійснення закупівель (обговорення питання) 
6. Охарактеризуйте основні завдання, які вирішуються в 
закупівельній логістиці (обговорення питання) 
 7. Розкрийте зміст завдання «зробити або купити»? Які 
фактори необхідно враховувати під час його вирішення? 
(обговорення питання)   
8. У чому полягає важливість обґрунтованого вирішення 
проблеми вибору постачальника (обговорення 
проблемного питання) 
 9. Які найбільш розповсюджені способи пошуку 
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постачальника?  (обговорення питання) 
10.Перелічіть і охарактеризуйте найважливіші критерії 
відбору та оцінки постачальників (обговорення питання) 
11.Як може бути організована оцінка вже обраних 
постачальників? (обговорення питання) 
 12.Як ви розумієте процес розвитку постачальника?  
(обговорення питання) 
13.Розкрийте метод визначення економічного розміру 
замовлення  (обговорення питання) 
14.Які коректування необхідно враховувати під час 
використання моделі економічного розміру замовлення? 
(обговорення проблемного питання)   
15.У чому полягає особливість використання системи 
постачань «точно у термін»? Які стримуючі фактори її 
широкого застосування? (обговорення проблемного 
питання) 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Четвертий  
тиждень –  
восьмий 
тиждень 

Тема 8. Сутність 
розподільчої логістики  
8.1. Сутність і завдання 
розподільчої логістики. 
8.2. Управління 
каналами розподілу в 
логістиці.  
8.3. Розподільчі центри у 
логістичних ланцюгах.   

Лекція 
(1 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 4,9,10,12-16,18,20,22,24 
додаткова  4,10,13,14 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Управління каналами 
розподілу в логістиці 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Дайте визначення поняттю «розподільча логістика». У 
чому полягає її принципова відмінність від збуту?  
(обговорення проблемного питання питання) 
2. Завдання  розподільчої логістики на мікро- і 
макрорівнях (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
3. Суть логістичному каналу розподілу (підготовка доповіді 
з презентацією) Обговорення доповіді 
4. Дайте визначення правил логістики, які можуть 
спрямувати збутову діяльність підприємства у потрібному 
напрямку (обговорення питання) 
5. Коротко охарактеризуйте види логістичних каналів  
(обговорення питання) 
6. Які напрями роботи структурних підрозділів, 
відповідальних за збут? (обговорення проблемного 
питання) 
 7. За яких умов звертаються до послуг посередників у 
розподільчому процесі? (обговорення питання) 
 8. Які функції виконують логістичні посередники в 
дистриб'юції? Які структури можуть виступати в ролі 
посередників у логістичних процесах? (обговорення 
питання) 
9.  Характеристика основним типам торгових посередників 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
10. Вирішення практичних ситуацій 

П’ятий  
тиждень –  
дев’ятий  
тиждень 

Тема 9. 
Внутрішньовиробнича 
логістика 

9.1. Сутність виробничої 
логістики та концепцій її 
організації. 
9.2. «Штовхальний» і 
«тягнучий» підходи до 
управління 
матеріальними потоками 
у виробничій логістиці. 
 9.3. Логістична 
концепція «MRP» 
9.4. Мікрологістична 
система KANBAN 

Лекція 
(1 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 4,7,9,10,12-16,18,21,22,24,25 
додаткова  2,4,25,26 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 
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9.5. Мікрологістична 
концепція «Оптимізована 
виробнича технологія». 
9.6. Мікрологістична 
концепція «Худе 
виробництво». 

Внутрішньовиробнича 
логістика 

Практичне 
заняття, 

( дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. У чому полягає особливість об'єктів вивчення 
виробничої логістики (обговорення проблемного питання) 
2. Наведіть приклади внутрішньовиробничих логістичних 
систем. Яка їх роль на макро- і на мікрорівнях? 
(обговорення питання) 
3. Які завдання вирішуються внутрішньовиробничими 
логістичними системами?  (обговорення питання) 
4. Охарактеризуйте логістичну і традиційну концепцію 
організації виробництва. У чому їх принципова 
відмінність? (обговорення проблемного питання) 
5. Розкрийте сутність «штовхаючої» (виштовхуючої) і 
«тягнучої» (витягуючої) систем. У чому полягає їх 
принципова відмінність? (обговорення проблемного 
питання) 
6. Перелічіть переваги і недоліки «штовхаючої» 
(виштовхуючої) і «тягнучої» (витягуючої) систем 
(обговорення проблемного питання) 
7. Назвіть інші сфери застосування, крім виробництва, 
«штовхаючого» і «тягнучого» принципу управління 
матеріальними потоками? (обговорення  проблемного 
питання) 
8. Охарактеризуйте основні мікрологістичні системи 
«штовхаючого» типу: MRP I, MRP ІІ (обговорення питання) 
9.Розкрийте принцип роботи систем «тягнучого» типу: 
KANBAN і ОРТ (обговорення питання) 
10.У чому полягає сутність мікрологістичної концепції 
«худе виробництво»? (обговорення питання) 
10. Вирішення практичних ситуацій 

П’ятий 
тиждень –  
десятий 
тиждень 

Тема 10. Логістика 
посередництва 
10.1. Сутність логістики 
посередництва та її види 
10.2. Види логістичних 
посередників.  
10.3. Поняття про 
логістичний сервіс та 
логістичні послуги.  
10.4. Організація 
логістики посередництва 
в підсистемі логістичного 
сервісу.  
10.5. CASE-технології у 
логістичному 
менеджменті 

Лекція 
(перевернутий 

клас) 
(1 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 5, 6,10,12, 13, 14, 18, 20, 24 
додаткова  10, 13, 18 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Сутність та   основні 
підходи до організації 
логістики 
посередництва 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Види посередників та їх функції (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
2. Транспортні термінали як вид логістичних посередників  
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
3. Шляхи об’єднання посередників  (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
4. Організація торговельно-посередницької логістики  
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
5. Логістичні операції в логістиці посередництва 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
10. Вирішення практичних ситуацій 
 

Шостий  
тиждень –  
одинадцятий  

Тема 11. Логістика 
складування 

11.1. Склади та їх 

Лекція 
(презентація) 

(1 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 9,10,12-16,18,22,24 
додаткова  5-8,15,23,24 
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тиждень функції. 
11.2. Класифікація 
складів 
11.3. Складові 
логістичного процесу на 
складі. 

F2F Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Управління складською 
логістикою 

Практичне 
заняття, 

 (дискусія, 
групова 
робота, 

 самостійна 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Яка роль складування в логістичній системі? 
(обговорення питання) 
2. Дайте визначення поняттю «склад»  (обговорення 
питання) 
3. Охарактеризуйте основні функції складів (обговорення 
питання) 
4. Яка мета створення складів у логістичних системах? 
(обговорення питання) 
5. Назвіть відомі вам різновиди складів (обговорення 
питання) 
6. Сформулюйте основні проблеми функціонування 
складів  (обговорення проблемного питання) 
7. Охарактеризуйте логістичні витрати та їх залежність від 
кількості складів (обговорення питання) 
 8. Яка послідовність вибору системи складування? 
(обговорення питання) 
9. Який зміст логістичного процесу на складі? 
(обговорення питання) 
 10.Що таке «технологічна карта» і «технологічний 
графік»? Для яких цілей вони розробляються? 
(обговорення питання) 
11.Які функції виконує упакування в логістичній системі? 
(обговорення питання) 
12.Назвіть типи упакування. В чому полягає їх 
суперечність? (обговорення проблемного питання) 
13.Як утворюється укрупнена вантажна одиниця?  
(обговорення питання) 
14. Чи впливають рішення, пов'язані з упакуванням на 
логістичні витрати? (обговорення проблемного питання) 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Шостий  
тиждень –  
дванадцятий  
тиждень 

Тема 12. Транспортна 
логістика 

12.1. Сутність і завдання 
транспортної логістики 
12.2. Види транспорту 
12.3. Логістичні рішення 
у транспортуванні.  
12.4. Системи поставки 
вантажів.  
12.5. Транспортні 
витрати і тарифи.  
12.6. Сутність 
транспортних задач та 
методи їх вирішення. 

Лекція 
(презентація) 

(1 год) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 10,12,14,15,19,22,24 
додаткова  3, 10, 14 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Логістичні рішення у 
транспортуванні. 

Практичне 
заняття, 

 (дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Яка роль транспорту в системі логістики? (обговорення 
питання) 
2. У чому полягає специфіка транспортної продукції? 
(обговорення питання) 
3. Перелічіть завдання, які розв'язує транспортна 
логістика (обговорення питання) 
4. Як можна класифікувати транспортну складову 
логістичних систем? (обговорення питання) 
 5. Охарактеризуйте основні переваги і недоліки 
залізничного, водного, автомобільного, повітряного і 
трубопровідного транспорту  (обговорення питання) 
6. Які фактори можуть вплинути на вибір виду 
транспорту? (обговорення питання) 
7. Які є альтернативи при виборі способу перевезень? 
Чому на практиці часто застосовують мультимодальне 
транспортування? (обговорення проблемного питання) 
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8. В чому полягає сутність транспортних тарифів? 
Охарактеризуйте особливості транспортних тарифів на 
різних видах транспорту (обговорення питання) 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Сьомий  
тиждень –  
тринадцятий  
тиждень 

Тема 13. Транспортно-
експедиційні логістичні 
послуги 
13.1. Характеристика 
транспортно-
експедиційних послуг.  
13.2. Організація 
логістики транспортно-
експедиційного 
обслуговування.  
13.3. Роль, функції та 
критерії вибору 
експедиторів і 
транспортно-
експедиційних 
посередників. 

Лекція 
(групова 
робота) 
(1 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 10,12,14,15,19,22,24 
додаткова  3, 10, 14 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Роль, функції та 
організація логістики 
транспортно-
експедиційного 
обслуговування. 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Організація транспортно-експедиційних послуг  
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
2. Централізоване постачання вантажів (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
3. Основні показники перевізного процесу  (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
4. Схеми маршрутизації внутрішньовиробничих 
перевезень  (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
5. Транспортно-технологічні системи доставки вантажів 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
 6. Контейнерна, ролкерна, пакетна, ліхтерна система 
доставки вантажів (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
7. Критерії вибору експедиторів і транспортно-
експедиційних посередників (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Сьомий  
тиждень –  
чотирнадцятий 
тиждень 

Тема 14. Глобалізація 
процесів логістики  
14.1. Сутність та етапи 
глобалізації 
господарської діяльності 
підприємств 
14.2. Сутність і завдання 
глобальної логістики.  
14.3. Роль глобалізації 
та регіоналізації у 
формуванні 
макрологістичних систем 

Лекція 
(дискусія) 

(1 год) 
F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 5,6,10,12,13,18,20,24 
додаткова  10, 12,13, 17, 18 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3 

Сутність і завдання та 
процес глобалізації 
логістики. 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Причини розвитку глобалізаційних процесів   
2. Основні ознаки процесу глобалізації. (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
3. Глобалізації логістичних процесів (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
4. Структура глобальної логістичної мережі (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
10. Вирішення практичних ситуацій 

Восьмий  
тиждень –  
пятнадцятий 

Тема 15. Міжнародна 
логістика 

15.1. Сутність, роль і 

Лекція 
(дискусія) 

(1 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 5,6,10,12,13,18,20,24 
додаткова  10, 12,13, 17, 18 
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тиждень завдання міжнародної 
логістики.  
15.2. Роль логістики в 
міжнародному 
постачанні та розподілі. 
15.3. Роль логістики в 
організації міжнародних 
перевезень.  
15.4. Інформаційне 
забезпечення 
міжнародної логістики. 

F2F Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 2, 3  

Сутність, роль та 
завдання міжнародної 
логістики 

Практичне 
заняття, 

(самостійна 
робота, 

 дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год), 

F2F 
 

1. Міжнародні логістичні системи  (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
2. Завдання міжнародної логістики (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
3.  Бар'єри, що виникають в міжнародній логістиці 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
4. Логістичне управління міжнародним постачанням  
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
5. Міжнародне регулювання автомобільних перевезень 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
6. Міжнародне регулювання морських перевезень 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
7. Міжнародне регулювання повітряних перевезень 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
8. Концепція електронного обміну даними. Переваги 
здійснення міжнародних закупівель з використанням EDI 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
10. Вирішення практичних ситуацій 

 

Вивчення дисципліни передбачає виконання двох позааудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-7, друга – за темами 8-15 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання у сфері 
логістичних операцій до вирішення транспортних задач та побудови логістичних систем.  

Вивчення дисципліни передбачає виконання комплексної індивідуальної роботи. Зокрема, студенти мають 
розробити 4-5 підсистем логістичної системи управління потоковими процесами на досліджуваному підприємстві. 

Науково-дослідницька робота студента (10 балів) передбачає участь у наукових конференціях (тези доповіді) або 
написання наукової статті за тематикою курсу.  

Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної роботи містяться в 
системі MOODLE. 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Альбеков А.У., Митько О.А. Коммерческая логистика: учеб. пособ. Ростов-на Д, 2002. 416 с. 
 2. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учебник. М.: Проспект, 2009. 432 с.  
3. БалабановаЛ.В., ГерманчукА.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посібн. К.: ВД 

«Професіонал», 2004. 288 с.  
4. Бауэрокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированая цепь поставок: пер. с англ. М.: ОлимпБизнес, 2001. 640 

с.  
5. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: пер.с англ. М.: МТ-Пресс, 2001.  
6. Бондаренко В. А. Коммерческая логистика: учебн. пособ. М.: ИКЦ «МарТ», 2009. 304 с.  
7. Бродецкий Г.Л. Управление запасами. Эффект временной стоимости денег. М.: ЭКСМО, 2008. 352 с.  
8. Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А. Экономико-математические методы и модели в логистике. Процедуры 

оптимизации. М.: Академия, 2012. 160 с.  
9. Бурдаева Е. С. Коммерческие закупки: взгляд изнутри. СПб.: Питер, 2008. 336 с.  
10. Гаджинский AM. Логистика: учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. 375 с.  
11. Гаджинский А. М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: учеб.-практ. 

пособ. М.: Проспект, 2009. 174 с.  
12. ДударТ. Г., Волошин Р. В. Основи логістики: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 176 с.  
13. Кальченко А.Г. Логістика: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 284 с.  
14. Крикавський Є.В. Логістика для економістів: підручник. Л.: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. 

448 с.  
15. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підручник. 2-е вид., доп. і переробл. Львів: Національний 

університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід». Львів, 2006. 456 с.  
16. Леншин И.А, Смольняков Ю.Й. Логистика: В 2 ч. 4.1. M.: Машиностроение, 1996. 246 с.  
17. Миротин Л.Б., Ташбаев И.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры: 
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учебн. пособ. М.: ИНФРА-М, 2002. 252 с.  
18. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 389 с. 
19. Неруш Ю.М., Саркисов С.В. Транспортная логистика: учебник. М.: Юрайт, 2016. 352 с.  
20. Николайчук В.Е. Лоистика в сфере распределения. СПб.: 2001. 160 с.  
21. Перебийніс В.І., Дроботя Я.А. Логістичне управління запасами на підприємствах: монографія. Полтава. 

ПУЕТ, 2012. 279 с.  
22. Пономарьова Ю.В. Логістика: навч. посіб. К.: ЦНЛ, 2003. 189 с.  
23. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. М.:ИИД «Филинъ», 1997. 772 с.  
24. Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. Логістика: навч. посіб. К., 2008. 566 с.  
25. Управление закупками и поставками: учебн. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления «Коммерция», «Логистика». М.Линдерс, Ф.Джонсон, А.Флинн, Т.Фирон; пер. с англ. под 
ред. Ю.А.Щербанина. 13-е изд. М.: ЮНИТИДАНА, 2007. 751 с.  

26. Blaik P. Logistyka. Koncepcija zintegrowanego zarzadzania. Wydanie II zmienione. Polske Wydawnictwo 
Ekonomiczne. Warszawa, 2001. 407 s. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1.  Бекетов Н.В., Федоров В.Г. Логистические системы управления потоковыми процессами компании: 
маркетинг и оптимизация бизнес-процессов. Экономический анализ: теория и практика, 2014. № 12. С. 2-7.  

 2. Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в розницу. СПб.: Питер, 200. 432 с.  
3. Волгин В.В. Логистика приемки и отгрузки товаров. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2008. 460 с.  
4. Гаррисон А. и др. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок: учебник; пер. 

с англ. М.: Дело и Сервис, 2010. 368 с.  
5. Голод Е. Е. Эффективность внедрения складских систем. Современный склад. 2010. №1. С.42-44. 
 6. Давыдов В. О. Реконструкция склада: сложные задачи – простые решения. Современный склад. 2008. №1. 

С.28-30.  
7. Дыбская В. В. Логистика складирования для практиков. М.: Альфа-Пресс, 2005. 208 с.  
8. Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. М.: Альфа-Пресс, 2009. 720 с. 9. Иванов Д. А. 

Управление цепями поставок. СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. 660 с.  
10. Как организовать цепочку поставок: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. 208 с.  
11. Колодізєва Т.О., Руденко Г.Р. Методичне забезпечення оцінки ефективності логістичної діяльності 

підприємств: монографія. Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. 292 с.  
12. Кочубей Д.В.Оцінка ефективності функціонування логістичних систем торговельних підприємств. Вісник 

КНТЕУ. 2009. № 4. С.59-66.  
13. Кузинс Пол и др. Стратегическое управление цепочками поставок: теория, организационные принципы и 

практика эффективного снабжения: учебн.-практич. руководство; пер. с англ. и науч. ред. В.М.Дудникова. М.: Дело 
и Сервис, 2010. 302 с.  

14. Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. М.: Книжный мир, 2009. 512 с.  
15. Леонова Ю.О. Оптимізація складської діяльності ТОВ «Фідлайф». БізнесІнформ, 2012. №7. С.88-91.  
16. Логистика: тренинг и практикум: учебн. пособ. под. ред. Б.А.Аникина, Т.А.Родкиной. М.: Проспект, 2009. 448 

с. 
 17. Мізюк Б., Бойко Н. Вплив логістики на організацію роздрібної торговельної мережі. Вісник Львівської 

комерційної академії. Львів: Вид-во ЛКА, 2008. Вип. 28. 644 с.  
18. Міщук І. Формування систем логістики у підприємствах кооперативної торгівлі. Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Логістика. 2008. № 633. С.451-457.  
19. Миротин Л.Б., Покровский А.К. Введение в коммерческую логистику: учебн.-практич. пособ. М.: Изд-во 

«Альфа-Пресс», 2008. 336 с.  
20. Неруш Ю.М., Неруш А.Ю. Практикум по логистике: учебн. пособ. М.: Проспект, 2008. 304 с.  
21. Носов А.Л. Сбалансированная система показателей в управлении логистическими процессами и 

системами. Логистика сегодня. 2014. № 1. С.20-23.  
22. Просветов Г.И. Математические методы в логистике. Задачи и решения. М.: ИНФРА-М, 2015. 304 с.  
23. Соколов В. Ю. Моделирование зоны приема-сдачи груза на складе. Современный склад. 2010. № 5. С.18-

20 
24. Тиранський І.П., Гірна О.Б., Довба М.О. Складське підприємство у сучасних умовах. Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». 2009. № 446. С.95-96.  
25. Тягунова Н.М., Вечірко О.М. Торговельна логістика – основа конкурентоспроможності роздрібного 

торговельного підприємства. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2014. - Вип. 46. - С. 143-
146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_46_29  

26. ФроловаЛ.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством: монографія. Донецьк, 2005. 
322 с.  

27. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Задачи и методы линейного программирования: задачи транспортного типа. М.: 
ИНФРА-М, 2014. 184 с. 

 
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Інформаційний портал з логістики, транспоту та митного оформлення. URL:  http://www.logistic.ru/ 
2. Міжнародний центр з логістики Національного дослідницького університету Вищої школи економіки/ URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_46_29
http://www.logistic.ru/
http://www.mclog.ru/
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http://www.mclog.ru/ 
3. Міжнародний довідник з питань транспортування та логістики ( The Worldwide Directory of Transportation 

and Logistics). URL: http://www.logisticsworld.com/ 
 
 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  
 Zavyalova M. V. Intelligent resource asymmetries in the logistics management of warehousing in the enterprise. M.P. 
Sahaidak, M. V.  Zavyalova, M. A. Tepliuk / Vol 29 No 4 (2018): Scientific Journal of Polonia University, С. 51 – 60. 
Наукове закордонне видання, міжнародні системи наукового цитування Index Copernicus International (Республіка 
Польща), DOI: https://doi.org/10.23856/2908  
 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вища математика», «Економічний аналіз», «Статистика», 
«Маркетинг», «Менеджмент» та передує вивченню навчальних дисциплін «Маркетинг послуг», «Глобальна 
економіка», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингові дослідження».  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

   Лекції 16 10 

   Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 114 144 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 18 18 

Курсова робота - - 
 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 15 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

20 30 

науково-дослідницька робота 
Підсумковий контроль (екзамен) 

5 
50 

5 
50 

Разом 100 100 

   

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 

час виконання індивідуальної роботи);   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

http://www.logisticsworld.com/


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення  ситуацій);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів. 
Microsoft Teams - центр для командної роботи в Office 365 від Microsoft, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, 
необхідні команді для ефективної роботи. 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування за бланками. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Політика щодо академічної доброчесності в Державному університеті економіки і технологій регламентується 
Положенням про академічну доброчесність   ( Затверджено вченою радою ДУЕТ, Протокол №5 від  25.11.2021 р.) 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій - протокол № 17 від 
21.06.2022 року 

 

 

https://zoom.us/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Office_365
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/

