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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є формування системних знань і розуміння 
концептуальних основ логістики як інструменту ринкової економіки, теорії і практики 
розвитку цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними 
та іншими потоками в сучасних умовах. 

Завдання дисципліни: набуття теоретичних знань з питань концепції, стратегії й 
тактики логістики та принципів і закономірностей створення й руху матеріальних, 
інформаційних, фінансових та інших потоків; управління потоковими процесами на основі 
системного підходу; оволодіння навичками логістичного мислення з оптимізації 
матеріальних, інформаційних, фінансових та інших потоків та розроблення пропозицій 
щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; опанування 
практичними методами скорочення витрат на переміщення матеріальних, інформаційних, 
фінансових та інших потоків; набуття навичок оцінки економічної ефективності та 
наслідків здійснення логістичних рішень. 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 
Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1. Концептуальні засади логістики 
Тема 1. 
Логістика – 
інструмент 
ринкової 
економіки 

2/2 Знати суть, мету, об’єкт, 
предмет, завдання та історію 
логістики  

Обговорення і 
дискусія на 

основі 
вивченого 
лекційного 
матеріалу, 

самостійного 
опрацювання 

інформаційних 
джерел. Підготовка 

доповідей, 
презентацій та 

рефератів. 
Розв’язування 
практичних 

завдань. Виконання 
тестових завдань 

20 

Тема 2. 
Концепція 
логістики. 
Логістичні 
системи 

2/4 Знати сучасні концепції, 
правила й функції логістики; 
принципи утворення, 
властивості й класифікації 
логістичних систем

25 

Тема 3. 
Логістична 
діяльність та 
логістичні 
функції 

2/4 Знати основні характеристики 
логістичних процесів і 
логістичної діяльності та 
логістичні функції 

25 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 



Модуль 2. Підсистеми логістики 
Тема 4. 
Логістика 
закупівель. 
Виробнича 
логістика 

2/6 Знати завдання й  функції 
закупівельної й виробничої 
логістики; планування й 
забезпечення виробництва 
матеріалами

Обговорення і 
дискусія на 

основі 
вивченого 
лекційного 
матеріалу, 

самостійного 
опрацювання 

інформаційних 
джерел. 

Підготовка 
доповідей, 

презентацій та 
рефератів. 

Розв’язування 
практичних 

завдань. 
Виконання 

тестових завдань 

18 
 

Тема 5. 
Логістика 
запасів. 
Розподільча 
логістика 

2/4 Знати види запасів, системи їх 
регулювання та стратегію 
управління; поняття і сфери 
застосовування логістики 
розподілу

17 

Тема 6. 
Логістика 
сервісу та 
складування 

2/4 Знати об’єкти системи 
логістичного сервісу, його 
параметри й методику 
розрахунку витрат; основні 
види складів та їх роль при 
виробництві й розподілі 
продукції, процеси 
складування на підприємстві

17 

Тема 7. 
Транспортна 
й 
інформаційн
а логістика 

2/6 Знати суть і завдання 
транспортної логістики, 
способи перевезення вантажів і 
тарифікацію перевезень; 
значення інформації в 
логістиці, побудову й функції 
інформаційних логістичних 
систем

18 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                                    Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Екзамен    30  
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету)

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг студента, 
бали 

Оцінка національна за результати складання екзамену 

90-100 відмінно
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно

 


