


 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Години Кредити Семестр  
 IV 

Всього годин за навчальним планом, з них: 105 3,5  105 

Аудиторні заняття, у т.ч:      

лекції 30   30 

практичні заняття 16   16 

Самостійна робота, у т.ч:  29   29 

   підготовка до аудиторних занять 5   5 

   підготовка до контрольних заходів 12   12 

   виконання курсової роботи     

   опрац вання розділів програми, які 
   не виклада ться на лекціях 

12   12 

підготовка до екзамену 30   30 

Форма підсумкового контролю    екзамен 

 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета дисципліни «Логістика» -  формування у студентів професійних 

компетентностей у вигляді системи знань з методології використання логістичного підходу  
для прийняття ефективних організаційно-управлінських рішень в діяльності підпри мств,  
фірм, організацій різноманітних структур і форм власності.  

 

Завдання дисципліни – сформувати у студентів систему знань і навичок щодо 
використання сучасних методів логістики в діяльності різноманітних організацій, фірм і 
підпри мств та їх підрозділів для забезпечення ефективної реалізації корпоративної стратегії 
компанії. Для цього потрібно: 

 ознайомити майбутніх фахівців з термінологі   та  понятійним апаратом логістики і 
забезпечити його засво ння студентами; 

 озброїти студентів системо  знань у сфері теоретичних, методичних і практичних  
основ логістики;  

 забезпечити вивчення функцій, процесів та методів управління матеріальними та 
супутніми ним інформаційними потоками; 

 забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній 
роботі. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення дисципліни «Логістика» ґрунту ться на  
дисциплінах «Вступ до фаху», «Економічна теорія», «Теорія ймовірностей і математична 
статистика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Компетенції менеджера», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Організація виробництва».  

Постреквізити дисципліни. Вивчення дисципліни «Логістика» дозволить студентам 
надалі свідомо та системно опанувати дисципліни «Процесний менеджмент», «Менеджмент 
якості», «Основи інноваційної діяльності», «Операційний менеджмент», «Стратегія 
підпри мства», «Реінжиніринг». 



 

Компетентності. Результатом вивчення дисципліни «Логістика»   здобуття студентами 
таких компетентностей:  

 Інтегральна компетентність:  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми, які характеризу ться комплексніст  і невизначеніст  умов, у сфері 
менеджменту або у процесі навчання, що передбача  застосування теорій та методів 
соціальних, економічних та поведінкових наук. 
 

Загальні компетентності: 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК5. Знання та розуміння предметної області, іі місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та розуміння професійної діяльності. 
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
СК3.Уміння управляти ресурсами, закупівлями та логістично  підтримко  організації. 
СК4.Уміння визначати функціональні області організації, зв’язки між ними, управляти 

організаці   та її підрозділами через реалізаці  функцій менеджменту на засадах процесного 
управління. 

СК5. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані управлінські рішення. 
СК12. Здатність аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності з 

врахуванням тенденцій розвитку національного та міжнародних ринків.  
СК13. Здатність застосовувати теоретико-методичні та організаційно-економічні 

підходи щодо процесу розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень в умовах 
невизначеності та ризику.  

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

«Логістика» студент повинен: 
РН3. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту, застосовувати їх для 

забезпечення ефективності діяльності організації. 
РН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 
РН5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 
РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників 

для обґрунтування управлінських рішень. 
РН8. Демонструвати навички оптимізації управління ресурсами, закупівлями та 

логістично  підтримко . 
РН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 
РН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 
РН18. Вміти модул вати основні та допоміжні бізнес-процеси, які забезпечу ть 

досягнення цільових показників діяльності підпри мства та забезпечу ть певний рівень 
прибутковості. 

 



 

Методи навчання – це різноманітні способи, які допомага ть студентам засвоїти 
програмний матеріал, сприя ть активізації навчального процесу, нада ть можливість набути 
заявлених компетентностей. Під час вивчення дисципліни застосову ться такі методи 
навчання: 

- за джерелом передачі та сприйняття інформації – словесний (пояснення, бесіда), 
наочний (іл страція, презентація), практичний (розрахункові вправи, розгляд та 
обговорення кейсів); 

- за характером пізнавальної діяльності студентів – проблемно-пошуковий, 
дослідницький, евристичний;  

- за логіко  навчання – індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
Форми навчання: аудиторна (лекції,  практичні заняття), позаудиторна,  

групова,  індивідуальна. 

 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин, у тому числі 

 усього л п лаб. с/р 

Змістовий модуль 1. Концепція, принципи та методологія логістики. Управління 
ланцюгами постачань. 

Тема 1. Логістика у ринковій економіці 5 2   3 

Тема 2. Матеріальні й інформаційні потоки та 
логістичні операції як об’ кт управління в 
логістиці 

4 2   2 

Тема 3. Методологія, принципи та функції 
логістики 

9 4 2  3 

Тема 4. Управління ланц гами постачань. 
Закупівельна логістика. 

9 4 2  3 

Тема 5. Формування вза мозв’язків 
маркетингу та логістики в підпри мницькій 
діяльності 

6 2 2  2 

Разом за змістовим модулем 1 33 14 6  13 

Змістовий модуль 2. Функціональні сфери логістики 

Тема 6. Виробнича логістика 5 2 1  2 

Тема 7. Розподільча логістика 5 2 1  2 

Тема 8. Логістика запасів 6 2 2  2 

Тема 9. Логістика складування  6 2 2  2 

Тема 10. Транспортна логістика 6 2 2  2 

Тема 11. Логістичний сервіс 6 2 2  2 

Тема 12. Вза модія маркетингу, закупівель і 
логістики під час управління запасами 

4 2   2 

Тема 13. Глобалізація процесів логістики 4 2   2 

Разом за змістовим модулем 2 42 16 10  16 

Підготовка до екзамену 30    30 

Усього годин 105 30 16  59 

 

 

 



 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Логістика у ринковій економіці 2 

2 Матеріальні й інформаційні потоки та логістичні операції як об’ кт 
управління в логістиці 

2 

3,4 Методологія, принципи та функції логістики  4 

5,6 Управління ланц гами постачань. Закупівельна логістика. 4 

7 Формування вза мозв'язків маркетингу та логістики в 
підпри мницькій діяльності 

2 

8 Виробнича логістика 2 

9 Розподільча логістика 2 

10 Логістика запасів 2 

11 Логістика складування 2 

12 Транспортна логістика 2 

13 Логістичний сервіс 2 

14 Вза модія маркетингу, закупівель і логістики під час управління 
запасами 

2 

15 Глобалізація процесів логістики 2 

 Усього годин 30 

 

                              6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Принципи та функції логістики. Концептуальні засади формування 
логістичних систем. Логістика та її вплив на конкурентоспроможність 
бізнесу.  (Розгляд кейсів).  

2 

2 Закупівельна логістика та управління ланц гами поставок (задача 
«Вибір постачальника», задача щодо доцільності аутсорсингу, задача 
вибору способу транспортування вантажу) 

2 

3 Протиріччя між функціональними підрозділами підпри мства та роль 
логістики в їх розв’язанні (Розгляд кейсів). 

2 

6 Внутрішньовиробнича та розподільча логістика (Задача 
обґрунтування оптимальної кількості складів в зоні обслуговування 
та задача вибору оптимального місця розташування складу).  

2 

7 Управління запасами та логістика складування (Розрахунок 
оптимального розміру замовлення). 

2 

8 Управління запасами та логістика складування (Задача «Прийняття 
рішення щодо доцільності користування послугами найманого 
складу»). ABC та XYZ –аналіз в управлінні запасами. 

2 

10 Транспортна логістика. Транспортно-експедиційні логістичні послуги 
та формування тарифів на різних видах транспорту. 

2 

11 Розрахунок оптимального рівня логістичного сервісу. 2 

 Усього годин 16 

 

 



 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

         Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені.  

 

              8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1    Підготовка до аудиторних занять 5 

2    Підготовка до контрольних заходів 12 

3    Опрац вання розділів програми, які 
   не виклада ться на лекціях: 

12 

 Тема 1. Тенденції розвитку логістики. Сучасні інформаційні системи, 
що використову ться в логістиці. 

2 

 Тема 2. Показники ефективності логістики. Необхідність обліку 
логістичних витрат по бізнес-процесах. 

2 

 Тема 3. Відмінності між ланц гом постачання та маркетинговим 
каналом. Шляхи  вирішення  проблем  вза модії  маркетингового  та  
логістичного напрямів діяльності підпри мств. 

2 

 Тема 4. Якісна та кількісна гнучкість виробничих систем та 
організація матеріальних потоків на виробництві. 

2 

 Тема 5. Критерії вибору каналів розподілу. Операційний рівень 
вза модії в системі «маркетинг-логістика-закупівлі».  

2 

 Тема 6. Електронна комерція і фулфілмент. 2 

4 Підготовка до екзамену 30 

 

9.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцін вання знань студентів з дисципліни «Логістика» здійсн  ться на основі 
результатів поточного і підсумкового контрол .  

Поточний контроль здійсн  ться під час проведення занять. Основними методами   
поточного контрол    усне опитування (а саме, колоквіум, бліц-опитування за 
термінологі  ), тестування та практична перевірка (розв’язування задач).  

Підсумковий контроль здійсн  ться на екзамені методом усного опитування та 
практичної перевірки (розв’язування задачі). 

 

 

                       10. ПОРЯДОК  ТА  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль знань та вмінь студента оцін  ться за 100 бально  шкало  в 
залежності від виду навчання. 

Оцін вання результатів змістового модуля №1 та змістового модуля №2 здійсн  ться 
таким чином. 

Максимальна оцінка знань теоретичного матеріалу дисципліни, що вивча ться: 

1-й змістовий модуль - 40 балів; 

2-й змістовий модуль – 40 балів. 
Максимальна оцінка навичок та вмінь з практичного матеріалу дисципліни, що 

вивча ться: 

1-й змістовий модуль - 40 балів; 



 

2-й змістовий модуль – 40 балів. 
Максимальна оцінка знань з самостійної роботи студента: 

1-й змістовий модуль - 20 балів; 

2-й змістовий модуль – 20 балів. 
 

Критерії оцінки теоретичних знань за змістовими модулями 

 

№ 
з/п 

Вид критері  Зміст критері  

Кількість балів за 
змістовими модулями 

Змістовий 

модуль 
№1 

Змістовий 
модуль 
№2 

1. Відвідування лекційних 
занять 

1 бал за відвідування студентом 
кожного лекційного заняття 

0-7 0-8 

2. Якість складання тестів 1 бал за кожну вірну відповідь на 
питання 

0-18 0-17 

3 Бліц-опитування 
(колоквіум) за основно  
термінологі   

5 питань (по 3 бали за кожну 
правильну відповідь) 

0-15 0-15 

  Разом: 0-40 0-40 

 

 

Критерії оцінки практичних навичок та вмінь за змістовими модулями 

 

№ 
з/п Вид критері  Зміст критері  

Кількість балів за змістовим модулем 

 

1 змістовий модуль 

2  змістовий 
модуль 

1. Відвідування 
практичних 
занять 

1 бал за відвідування 
студентом кожного 
практичного заняття 

0 - 3 0 -5 

2. Якість 
виконання і 
захисту  
практичних 
завдань: 

 

-в першому 
змістовому 
модулі за 1 та 2 
практичне 
завдання 
максимально 
нарахову ться 

відповідно 18  та 
19 балів; 
 

- в другому 
змістовому 

 1-е 

завдання 

2-е 

завдання 

1-е 

завдання 

2-е 

завдання 

Студентом 
обгрунтовано і в 
повному обсязі 
розв’язано практичне 
завдання.  При захисті 
практичного завдання 
продемонстрована  
висока якість 
опанування 
інструментарі м 
розв’язання 
практичних задач   

 

 

   15-18 

 

 

15-19 

 

 

14-17,5 

 

 

14-17,5 

При обгрунтуванні і 
розв’язанні 
практичного завдання 
студентом допущені 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

модулі за кожне 
з 2-х практичних 
завдань 
максимально 
нарахову ться 
17,5 балів 

 

незначні помилки, які 
сутт во  не знижу ть 
якості виконання 
завдання. При захисті 
практичного завдання 
студентом  
продемонстрована  
хороша якість 
опанування 
інструментарі м 
розв’язання  
практичних задач  

 

8-14 

 

8-14 

 

7-13 

 

7-13 

Виконання і захист 
студентом 
практичного завдання 

зроблені  з суттевими 
помилками і лише 
допоміжні запитання 
викладача дозволя ть 
студенту довести той 
факт, що  опанований 
ним інструментарій 
розв’язання задач   
достатнім для 
практичного 
використання   

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-6 

 

 

 

 

1-6 

Виконання і захист 
практичного завдання 
зроблені  студентом  з 
грубими помилками і 
не в повному обсязі. 
Допоміжні запитання 
викладача не 
дозволя ть студенту 
довести той факт, що 
опанований ним 
інструментарій  
розв’язання задач   
достатнім для 
практичного 
використання  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

  Разом за одне 
завдання: 

0-18 0-19 0-17,5 0-17,5 

  Разом за два завдання: 0-37 0-35 

  Разом за змістовим 
модулем: 

             0-40 0-40 

 

 



 

Критерії оцінки знань з самостійної роботи студента  
 

№ 
з/п 

Вид критері  Зміст критері  

Кількість балів за 

змістовими  модулями 

1 

змістовий 

модуль 

2  

змістовий 
модуль 

1. Сво часне надання і 
захист письмової 
роботи у вигляді есе 
обсягом 1500-2000 

друкованих знаків з 
пробілами  за темами 
розділів програми, що 
не викладались на 
лекціях: 
 

 - у першому 
змістовому модулі за 
кожну з 3-х тем 

(теми 1-3)  програми 
максимально 
нарахову ться 5 балів; 
 

- у другому змістовому 
модулі за кожну з 3-х 
тем (теми 4-6)  

програми максимально 
нарахову ться 5 балів. 
 

 

 Тема 1-3  Тема 4-6 

Студент сво часно і в повному 
обсязі  пода  есе і захища  його 
зміст, якісно відповіда чи на всі 
запитання.  При цьому студент 
показу  вміння логічно  і 
послідовно викладати матеріал 
та користуватися сучасними 
інформаційними джерелами 

5 5 

Студент сво часно, але в 
стислому обсязі пода  есе і 
захища  його зміст, не 
відповіда чи на всі запитання. 
Допуска ться незначна затримка 
щодо подачі та захисту есе 

4 4 

Студент не сво часно і в 
неповному обсязі  пода  есе, 
захист якого відбува ться 
студентом не самостійно, а  
лише при наданні викладачем 
допоміжних питань. 
Допуска ться значна затримка в 
часі щодо подання есе для 
перевірки і захисту 

2-3 2-3 

Есе не подано для перевірки та 
захисту, або роботу і її захист 
виконано з грубими помилками, 
що не дозволя  позитивно 
оцінити самостійну роботу 
студента   

0-1 0-1 

 Разом за одну тему: 0-5 0-5 

2. Активність студента 
на заняттях.  

Участь студента 

в інтерактивних обговореннях 
певних аспектів курсу 

0-5 0-5 

  Разом за змістовим модулем: 0-20 0-20 

 

Підсумковий контроль знань студента здійсн  ться у формі екзамену, що 

склада ться з 2-х теоретичних питань та практичної задачі і оцін  ться за 100 бально  
шкало . 

 

 



 

Критерії оцінки екзамену                      

№ 
з/п 

Вид 
критері  

Зміст критері  

Відповіді на 
теоретичні питання 

Практ
ична 
задача 1 

питання 
2 

питання 
1. Якість 

відповіді 
Студент повніст  розкрив теоретичне 
питання, показав вміння логічно і 
послідовно викладати матеріал, робити 
висновки, наводити, де можливо, 
приклади з наданням фактичного і 
статистичного матеріалу. На додаткові 
запитання викладача студент 
відповіда  якісно 

32-35 32-35  

Студент повніст  але стисло розкрив 
теоретичне питання, показав вміння 
логічно і послідовно викладати 
матеріал і робити висновки, наводити 
окремі приклади з наданням 
фактичного і статистичного матеріалу. 
На додаткові запитання викладача 
студент відповіда  якісно, але не в 
повному обсязі 

27-31 27-31  

Відповідь і висновки на теоретичне 
питання студентом виконані 
правильно, але стисло і  не повно.  
Матеріал викладено без наведення 
достатньої кількості прикладів  і  
статистичних даних. На додаткові 
питання викладача студент відповіда  
не в повному обсязі 

22-26 22-26  

Студент стисло розкрив суть 
теоретичного питання, але не в 
повному обсязі і з грубими помилками. 
Правильні висновки по теоретичному 
питанн  студент робить не самостійно, 
а лише з урахуванням наведених 
викладачем запитань. На додаткові 
питання викладача студент відповіда  з 
значними помилками 

17-21 17-21  

Студент дуже стисло розкрив суть 
теоретичного питання, але не в 
повному обсязі і з грубими помилками. 
Правильні висновки по теоретичному 
питанн  студент робить не самостійно, 
а лише з урахуванням наведених 
викладачем запитань. На додаткові 
питання викладача студент відповіда  з 
грубими помилками 

1-16 1-16  

Студент не розкрив суті теоретичного 
питання і допустив грубі помилки при 
формул ванні висновків не тільки при 

0 0  



 

самостійному розгляді питання, але і з 
урахування наведених викладачем 
запитань. На додаткові питання 
викладача студент не відповіда  або 
відповіда  з грубими  помилками 

2. Якість 
розв’язан-
ня  задачі 

Студент розв’язав задачу правильно, 
навів необхідні формули та надав 
пояснення всіх позначень/коефіці нтів 

  22-30 

Студент розв’язав задачу з незначними 
помилками технічного характеру, навів 
необхідні формули, але не надав 
пояснення їх позначень/коефіці нтів 

  14-21 

Студент розв’язав задачу з грубими 
помилками та не навів необхідні 
формули.  

  5-13 

Студент не розв’язав задачу    0 
  Всього: 0-35 0-35 0-30 

  Разом 100 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни визнача ться як середньоарифметична, яка склада ться 
з оцінки за змістові модулі та оцінки за екзамен. 

Порядок зарахування пропущених занять відбува ться у формі усного опитування (за 
пропуск лекції) та виконання індивідуального розрахункового завдання (за пропуск 
практичного заняття). 
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