




Анотація
З  переходом  до  ринкової  економіки  в  Україні  почав  розвиватися  новий  науково-

практичний  напрям  —  логістичне  управління,  який  став  практичним  інструментом
управління сучасним бізнесом. Розвиток економіки в період становлення ринкових відносин
вимагає  глибоких  знань  та  умінь  майбутніх  спеціалістів  щодо різноманітних  логістичних
концепцій у стратегічному та оперативному плануванні та управлінні основними сферами
бізнесу,  механізму логістичних відтворень логістичних систем,  побудови та моделювання
інтегрованих  логістичних  систем,  ефективного  управління  матеріальними  та  іншими
потоками, їх проектування та оптимізації на основі досягнень науково-технічного прогресу,
використовуючи сучасні інформаційні комп’ютерні технології  та передовий теоретичний і
практичний досвід розвинених країн.

Предмет дисципліни “Логістичний менеджмент” передбачає формування теоретичних
знань  та  практичних  навичок  з  організації  спільної  діяльності  спеціалістів  ключових
функціональних  підрозділів  підприємства,  а  також  групи  підприємств  щодо  ефективного
просування продукції по ланцюгу “закупівлі сировини — виробництво продукції — збут —
розподілення”  на  основі  інтеграції  й  координації  операції,  процедур  та  функцій,  які
виконуються в рамках даного процесу з метою мінімізації загальних витрат ресурсів.

Ключові  слова: логістичний  менеджмент,  логістика,  логістичний  підхід,  логістична
система, стратегія,  матеріальні потоки, функціональні види логістики.

Annotation
With the transition to a market economy in Ukraine began to develop a new scientific and

practical direction - logistics management, which has become a practical tool for managing modern
business.  The  development  of  the  economy  in  the  period  of  market  relations  requires  deep
knowledge  and  skills  of  future  professionals  on  various  logistics  concepts  in  strategic  and
operational  planning  and  management  of  major  areas  of  business,  the  mechanism  of  logistics
reproduction of logistics systems, construction and modeling of integrated logistics systems, their
efficient material management and other. design and optimization based on the achievements of
scientific and technological progress, using modern computer information technology and advanced
theoretical and practical experience of developed countries.

The subject of the discipline "Logistics Management" involves the formation of theoretical
knowledge and practical skills to organize joint activities of specialists of key functional units of the
enterprise,  as  well  as  groups  of  companies  to  effectively  promote  products  in  the  chain
"procurement - production - sales - distribution" based on integration and coordination, procedures
and functions performed in this process in order to minimize the total cost of resources.

Keywords: logistics  management,  logistics,  logistics  approach,  logistics  system,  strategy,
material flows, functional types of logistics. 



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань,освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6
Галузь знань 

07 Управління та
адміністрування

Нормативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – Спеціальність:

 073 Менеджмент 

Семестр

Загальна кількість годин – 50
1-й  

Лекції

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4
самостійної роботи студента 
– 6 Ступінь:

бакалавр

20 год.  

Практичні, семінарські

20 год.  

Лабораторні

http://moodle.mdu.edu.ua

- -

Самостійна робота

110 год.  

Вид контролю: іспит
Мова викладання – українська

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні заняття, 110 год. – 
самостійна робота (36,9%/63,1%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати

Мета  курсу: формування  у  майбутніх  фахівців  системних  знань  і  розуміння
концептуальних  основ  логістики,  теорії  й  практики  розвитку  цього  напрямку  та  набуття
навичок  самостійної  роботи  щодо  засвоєння  навчального  матеріалу  стосовно  сучасних
методів  управління  матеріальними  та  іншими  потоками  в  сучасних  умовах.  Оволодіння
студентами основами теорії логістики, загальними закономірностями розвитку логістичних
систем, особливостями, тенденціями та практичними навичками управління та оптимізації
матеріальними  потоками,  товарно-матеріальним  цінностями  підприємства  та  процесами,
сучасними методами та прийомами..

Завдання курсу: 
 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;
 організацією  логістичної  роботи  на  підприємстві  та  методами  ведення  логістичних
процесів на підприємстві.

Передумови для вивчення дисципліни:
Навчальна дисципліна складається з 6 кредитів.
Програмні результати навчання:

Програмні результати навчання:
ПРН 1. Знати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,  усвідомлювати  цінності

громадянського  суспільства,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  в
Україні.

ПРН  3.Демонструвати  знання  теорій,  методів  і  функцій  менеджменту,  сучасних
концепцій лідерства.

ПРН 4.Демонструвати  навички  виявлення  проблем  та  обґрунтування  управлінських
рішень.

ПРН 5.Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН  6.Виявляти  навички  пошуку,  збирання  та  аналізу  інформації,  розрахунку

показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН 8.Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності

організації.
ПРН 9.Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН  10.Мати  навички  обґрунтування  дієвих  інструментів  мотивування  персоналу

організації.
ПРН 11.Демонструвати навички аналізу  ситуації  та здійснення комунікації  у різних

сферах діяльності організації.
ПРН  12.Оцінювати  правові,  соціальні  та  економічні  наслідки  функціонування

організації.
ПРН  16.Демонструвати  навички  самостійної  роботи,  гнучкого  мислення,

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.



1.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями: 

І. Загальні компетентності (ЗК):
ЗК  1.Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати  цінності  громадянського  (демократичного)  суспільства  та  необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу,синтезу.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 6.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 9.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 10.Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 11.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 12.Здатність генерувати нові ідеї(креативність). 

ІІ. Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК 1.Здатність визначати та описувати характеристики організації.
СК2.Здатність аналізувати результати діяльності організації,  зіставляти їх з

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
СК 3.Здатність визначати перспективи розвитку організації.
СК 4.Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
СК 5.Здатність управляти організацією та  її підрозділами через  реалізацію функцій

менеджменту.
СК 6.Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
СК  12.  Здатність аналізувати й  структурувати проблеми організації,

формувати обґрунтовані рішення.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття, мета і завдання логістичного менеджменту
Тема  2. Функції  логістичного  менеджменту  та  його  місце  в  сситемі  загального

менеджменту
Тема  3.  Логістичний  підхід  до  управління  матеріальними  потоками  в  сфері

постачання 
Тема  4. Логістичний  підхід  до  управління  матеріальними  потоками  в  сфері

виробництва
Тема 5. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері обігу
Тема 6. Логістика постачання
Тема 7. Виробнича логістика 
Тема 8. Логістика складування 
Тема 9. Логістика запасів
Тема 10. Транспортна логістика
Тема11. Розподільча логістика
Тема 12. Логісика посередництва

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Концептуальні основи логістичного менеджменту 

Тема 1 – Поняття, мета і завдання логістичного менеджмету
Сутність,  завдання  та  призначення  логістичного  менеджменту.  Зміст  поняття

“управління ланцюгом поставок”. Види планування логістичної діяльності.



Логістична місія. Логістична стратегія та її види. Організаційні структури управління
логістикою.

Аналіз логістичної діяльності. Логістичний аудит. Контроль логістичної діяльності.
Логістичний контролінг.

Тема 2 – Функціі логістичного менеджменту та його місце в системі загального
менеджменту

Функції логістичного менеджменту.
Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом, з фінансовим та виробничим 

менеджментом. Логістика і стратегічне планування.
Види організаційних структур управління логістикою. Диференціація обєктів 

управління в логістиці: АВС аналіз (метод Паретто),XYZ в логістиці.
Розвиток логістики в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

Кредит 2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками за
сферами діяльності

Тема 3 – Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері
постачання 

Сутність та завдання логістики закупівель. Етапи процесу закупівлі. 
Організація  взаємодії  з  постачальниками.  Послідовність  етапів  процесу  вибору

постачальника.
Оцінка  роботи  з  постачальниками.  Надійність  постачань.  Комплексний  показник

виконання  зобов'язань  із  постачання.  Особливості  застосування  технології  управління
взаємовідносин  з  постачальниками.  Технологія  управління  постачальником  запасами
споживача.

Економічний розмір замовлення. Моделі прийняття рішень про закупівлю у різних
ситуаціях.

Концепція точно в строк: основні характеристики, переваги та недоліки. Порівняльна
характеристика традиційного постачання і постачання точно в строк.

Тема 4 – Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері
виробництва

Виробнича  логістика:  поняття  й  мета.  Порівняльна  характеристика  традиційної  й
логістичної концепції  організації  виробництва.  Внутрішньовиробничі логістичні системи
на  макрорівні.  Внутрішньовиробничі  логістичній  системи  на  мікрорівні.  Система
проштовхування і система витягнення в управлінні матеріальними потоками.

Сутність  системи  планування  потреб  у  матеріалах.  Особливості  використання
логістичної  системи  планувння  та  системи  планування  ресурсів  підприємства.  Система
KANBAN. Система оптимізованої виробничої технології. Концепція “Шість сигм”.

Тема 5 – Логістичний підхід до управління матеріальними потоками в сфері
обігу

Логістика розподілу. Специфіка логістики розподілу в сучасних умовах. Цілі та 
задачі логістики розподілу на мікрорівні. Цілі та задачі логістики розподілу на макрорівні.

Логістичний канал. Його структура та види.
Логістичні торгівельні посередництва: суть, функції, класифікація.
Види вертикальних маркетингових систем.
Напрями кооперації і співробітництва в логістичному каналі. Специфіка конфліктів 

між логістичними посередниками. Нові форми логістичної інтеграції. 
Особливості проектувань дистрибутивних систем.
Система “планування розподілу продукції” та ії різновиди.

Кредит 3. Основі засади логістики постачання та виробництва
Тема 6 – Логістика постачання

Логістика  постачання.  Завдання  логістики  постачання  та  механізм  їх  реалізації.
Фукції логістики постачання.



Якісне  планування  логістики  постачання  .  Ефективне  функціонування  логістики
постачання. Інформаційне одслуговування логістики постачання.

Методи визначення потреб в матеріалах. Види закупівель.
Тема 7 – Виробнича логістика

Виробнича логістика: сутність, мета та завдання. Виробнича логістика як підсистема
логістики підприємтсва.

Гнучкість виробничої логістики: значення, фактори та види.
Принципи організації виробничих процесів.

Кредит 4. Логістичне управління запасами 
Тема 8 – Логістика  складування

Функції складу. Повна класифікація складів.
Схема логістичного процесу на складі.  Принципи організації логістичного процесу 

на складі
Система складування та ії підсистеми. Послідовність вибору системи складування.  

Види складування. Вантажна одиниця як елемент логістики.
Складські конструкції та обладнання на підприємстві. Основні методи розрахунку 

площі складських приміщень.
Тара. Упаковка . Пакетування. Розрахунок потреби в тарі. Показники роботи складів.

Тема 9 – Логістика   запасів
Запаси. Види запасів. Функції товарно-матеріальних запасів.
Норма  запасу.  Методи  розрахунку  планового  інтервалу  постачання.  Середній

поточний запас. Формула Уілсона. Оптимальний розмір партії постачання.
Основні  системи  управління  запасами.  Точка  замовлення.  Максимальний  рівень

запасу. Системи управління запасами.
Кредит 5. Транспортне логістичне управління

Тема 10 – Транспортна логістика
Транспорт.  Види  транспорту.  Виробничий  транспорт.  Транспортні  тарифи.  Вибір

транспортного засобу. 
Матеріально-технічна  база  транспорту.  Інтермодальні  системи  перевезення.

Мультимодальні системи перевезення. Доставка товарів.
Транспортне  завдання.  Методи  випрішення  траспортного  завдання.  Метод  “північно-

західного кута”.
Вантажопотік.  Вантажообіг.  Підрозділи  структури  транспортного  господарства

підприємства. Розрахунок необхідної кількості транспортних засобів.
Кредит 6. Логістика розподілу та посередництва

Тема 11 -  Розподільча логістика
Розподіл. Види розподілу. Функції розподілу.
Розподільча  логістика.  Принципи  побудови  розподільчої  логістики.  Взаємозв'язок

збутової діяльності підприємства та логістичним підходом до організації збуту.
Завдання збутової логістики. Методи і моделі розподільчої логістики.
Складові  організації.  Види  операцій  розподільчої  логістики.  Операційна  система

розподільчої логістики.
Логістичний цент дистрибуції. Побудова логістичних систем розподільчої логістики.
Інтеграція систем MRP та DRP.

Тема 12 — Логістика посередництва
Комерційне  посередництво  та  торгівля.  Функції  посередницької  логістики.

Організація логістики посередництва.
Принципи логістичної інтеграції. Напрями інтеграції посередницької логістики.
Форми  оптових  закупівель  торгівельних  підприємств.  Етапи  організації  оптових

закупівель. Документальне оформлення оптових закупівель. Методи організації оптового
продажу товарів.



Транзитне  товаропостачання.  Методи  продажу  товарів  зі  складу.  Дрібнооптовий
продаж товарів. Товаропостачання підприємств роздрібної торгівлі. Продаж товару через
прилавок  обслуговування.  Самообслуговуння.  Продаж  товарів  за  зразками.  Продаж
товарів на замовлення.

3. Структура навчальної дисципліни 
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин 

усього
Денна форма
л. пр. с.р.

Кредит 1. Концептуальні основи логістичного менеджменту
Тема 1 – Поняття, мета і завдання логістичного менеджменту 6 1 1 4
Тема 2 –  Функції  логістичного  менеджменту  та  його  місце  в
системі загального менеджменту

6 1 1 4

Усього 12 2 2 8
Кредит 2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками за сферами

діяльності
Тема  3  –  Логістичний  підхід  до  управління  матеріальними
потоками в сфері постачання

11 1 - 10

Тема  4  –  Логістичний  підхід  до  управління  матеріальними
потоками в сфері виробництва

12 1 1 10

Тема  5  –  Логістичний  підхід  до  управління  матеріальними
потоками в сфері обігу

13 2 1 10

Усього 36 4 2 30
Кредит 3. Основі засади логістики постачання та виробництва

Тема 6 – Логістика постачання 13 1 2 10
Тема 7 – Виробнича логістика 13 1 2 10

Усього 26 2 4 20
Кредит 4. Логістичне управління запасами

Тема 8 – Логістика складування 16 4 2 10
Тема 9 – Логістика запасів 14 2 2 10

Усього 30 6 4 20
Кредит 5. Транспортне логістичне управління

Тема 10 — Транспортна логістика 18 2 4 12
Усього 18 2 4 12

Кредит 6. Логістика розподілу та посередництва
Тема 11– Розподільча логістика 14 2 2 10
Тема 12 – Логістика посередництва 14 2 2 10

Усього 28 4 4 20
Усього годин 150 20 20 110



4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1. Концептуальні основи логістичного менежменту

Тема 1. Поняття, мета і завдання логістичного менеджменту 1
Тема 2. Функціїї логістичного менеджменту та його місце в системі 
загального менеджменту

1

Кредит 2.  Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
за сферами діяльності

Тема 3. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері постачання

1

Тема 4. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері виробництва

1

Тема 5. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері обігу

2

Кредит 3. Основні засади логістики поставчання та виробництва
Тема 6. Логістика постачання 1
Тема 7. Виробнича логістика 1

Кредит 4. Логістичне управління запасами
Тема 8. Логістика складування 4
Тема 9. Логістика запасів 2
Кредит 5. Транспортне логістичне управління

10 Тема 10. Транспортна логістика 2
Кредит 6. Логістика розподілу та посередництва

ТТТема 11. Розподільча логістика 2
Тема 12. Логістика посередництва 2

Всього 20

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1. Концептуальні основи логістичного менежменту

Тема 1. Поняття, мета і завдання логістичного менеджменту 1
Тема 2. Функціїї логістичного менеджменту та його місце в системі 
загального менеджменту

1

Кредит 2.  Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
за сферами діяльності

Тема 3. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері постачання

-

Тема 4. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері виробництва

1

Тема 5. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері обігу

1

Кредит 3. Основні засади логістики поставчання та виробництва
Тема 6. Логістика постачання 2
Тема 7. Виробнича логістика 2

Кредит 4. Логістичне управління запасами
Тема 8. Логістика складування 2
Тема 9. Логістика запасів 2



Кредит 5. Транспортне логістичне управління
Тема 10. Транспортна логістика 4
Кредит 6. Логістика розподілу та посередництва
Тема 11. Розподільча логістика 2
Тема 12. Логістика посередництва 2

Всього 20

6. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

7. Завдання для самостійної роботи
Денна форма навчання

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1. Концептуальні основи логістичного менежменту

Тема 1. Поняття, мета і завдання логістичного менеджменту 4
Тема 2. Функціїї логістичного менеджменту та його місце в системі 
загального менеджменту

4

Кредит 2.  Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
за сферами діяльності

Тема 3. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері постачання

10

Тема 4. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері виробництва

10

Тема 5. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
в сфері обігу

10

Кредит 3. Основні засади логістики поставчання та виробництва
Тема 6. Логістика постачання 10
Тема 7. Виробнича логістика 10

Кредит 4. Логістичне управління запасами
Тема 8. Логістика складування 10
Тема 9. Логістика запасів 10
Кредит 5. Транспортне логістичне управління
Тема 10. Транспортна логістика 12
Кредит 6. Логістика розподілу та посередництва
Тема 11. Розподільча логістика 10
Тема 12. Логістика посередництва 10

Всього 110

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання
Не передбачено навчальним планом

9. Форми поточного та підсумкового контролю.
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 



Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54
FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і
навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й
підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,  групове  і
фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є
систематична  перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання
практичних,  лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання
конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи
письмово представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  іспит)  є  перевірка  глибини  засвоєння
студентом програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється  відмінно якщо він глибоко засвоїв основні поняття, повністю

опрацював рекомендовану літературу і вільно використовує отриману з них та з суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без помилок виконує
навчальні  завдання,  самостійно  і  критично  вміє  аналізувати  явища  і  процеси,  що
відбуваються у банківській сфері та робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  дуже  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу
банківської  діяльності,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  в  основному опрацював
рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них  та  з
суміжних навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих
помилок виконує інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і процеси, що
відбуваються у банківській сфері, та в основному робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту виставляється добре якщо він засвоїв основні поняття, суть аналізу банківської
діяльності, основні етапи та особливості їх розвитку, в основному опрацював рекомендовану
літературу і без значних труднощів використовує отриману з них та з суміжних навчальних
дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих помилок виконує інші
навчальні завдання, самостійно, але з навідними питаннями вміє аналізувати явища і процеси,
що  відбуваються  у  банківській  сфері,  та  в  основному  робить  правильні  узагальнення  та
висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  ознайомився  с
рекомендованою літературою, може іноді залучати знання та інформацію з інших навчальних
дисциплін, робить правильні узагальнення та висновки; 

Студенту  виставляється  задовільно якщо  він  не  точно  і  не  повно  засвоїв  основні
поняття, суть аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, недостатньо
ознайомився с рекомендованою літературою, не може вільно залучати знання та інформацію
з інших навчальних дисциплін, правильні узагальнення та висновки робить, як правило, з
допомогою викладача

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 кредитів),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 кредитів.

Поточне тестування та самостійна робота
КР

Накопичу-вальні
бали/сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
100 600/100

35 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45 45
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та медодами демонстрування результатів навчання є:

− іспит;
− тести;
− розрахункові та розрахунково-графічні роботи.

11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного
явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та  додатковими
джерелами,   спостереження над усним мовленням,  спостереження над мовним матеріалом,
порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає
показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.).

12. Рекомендована література
Базова

1. Балабанова Л.В. Логістика:  підручник [2-ге видання,  стереотипне]/  Л.В.Балабанова,
А.М.Германчук. – Львів: Вид-во ПП «Магнолія 2006», 2019. – 368 с. 

2. Заборська  Н.К.  Основи  логістики:  навчальний  посібник/  Н.К.Заборська,
Л.Е.Жуковська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2011. – 216 с.

3. Гаджинский A.M. Логистика: учебник [для высших и средних специальных учебных
заведений].  –  [18-е изд.,  перераб.  и доп.].  /  A.M.  Гаджинский– М.:  Издательско –
торговая  корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.

4. Кравченко  Л.О.  Логістика:  теорія  і  практика. Навч.  посібник./Л.О.Кравченко,  І.Т.
Кіщак,  А.В.Богославська,  Н.В.Філипчук ,  Р.В.Майборода /  Миколаїв:  Іліон,  -  2017-
305с.

5. Кравченко Л.О. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком: теорія і практика
Навч.  посібник./Л.О.Кравченко,  Л.В.  Назарова,  В.І.Криленко,  Н.В.  Філипчук,  А.В.
Богославська / Миколаїв: Іліон, - 2017- 296с.

6. Кравченко Л.О. Управління конкурентоспроможністю підприємств через інноваційно-
логістичне  бізнес-моделювання:  теорія  і  практика  Навч.  посібник./Л.О.Кравченко,
Т.В.Порудєєва, Н.В. Філипчук, О.В.Штепа, Р.В.Майборода / Миколаїв: Іліон, - 2019-
274с.

7. Кислий В. М. ,  Біловодська О. А.,  Олефіренко О. М.,  Смоляник О. М. Логістика :
Теорія  та  практика.  Навчальний  посібник/В.  М.Кислий,  О.  А.  Біловодська,  О.  М.
Олефіренко, О. М. Смоляник — К.:Центр учбової літератури, 2016. - 360 с.

8. Крикавський  Є.В.  Логістика:Компедіум  і  практикум.  Навчальний  посібник/  Є.В.
Крикавський, Н.І.Чухрай, Н.В.Чорнописька- К.: “Кондор”, 2009 - 336 с.

9. Окландер М.А. Контури економічной логістики. – К.: Наукова думка, 2000. – 176 с.



10. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент : підручник / Пономаренко В.С., Таньков
К.М.,  Лепейко  Т.І.;  за  ред.  д-ра  екон.  наук  проф.  В.С.  Пономаренка.  –  Х.  :  ВД
«ІНЖЕК», 2010. – 482 с.

Допоміжна
1. Афанасенко И.Д. Коммерческая логистика: учебник для вузов / И.Д. Афанасенко, В.В.

Борисова; Стандарт третього поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 352с.ил.
2. Смирчинский  В.В.  Основи  логістичного  менеджменту:  Навч.  посібник./

В.В.Смирчинский, А.В. Смирчинский/ – Тернопіль: „Економічна думка”, 2000.– 240 с.
3. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. / В. О. Василенко,

Т. І. Ткаченко. -К.: ЦУЛ, 2003. - 532 с
4. Гаджинский A.M. Логистика:  учебник [для высших и средних специальных учебных

заведений].  –  [18-е  изд.,  перераб.  и  доп.].  /  Гаджинский  A.M.  –  М.:  Издательско  –
торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.

5. Громовик  Б.  П.,  Фармацевтичний  маркетинг:  теоретичні  та  прикладні  засади./  Б.
П.Громовик, Г. Д.Гасюк, О. Р.  Левицькі - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 464 с.

6. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб. пособие
/ Под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Юристъ, 2002. – 414 с.

7. Кириченко  О.  А.  Менеджмент  зовнішньоекономічної  діяльності:  Навч.  посіб./  О.  А.
Кириченко/- 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-прес, 2002. - 384 с.

8. Крикавський Є. В.Промисловий маркетинг: Підручник / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай.
— Львів: Львів. політехніка, 2001.

9. Організація  та  планування  логістичних  систем:  підручник  ;  за  ред.  проф.  М.П.
Денисенка, проф. П.Р. Лековця, проф.. Л.І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури,
2010. – 336 с.

10. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької  та біржової діяльності  Навч. посіб.  /  Б.
А.Обритько:- К.: МАУП, 2003. - 264 с.

11. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія і практика Навч. посіб. / О. А.Подсолонко/- К.:
ЦУЛ, 2003. - 370 с.

12. Сорока  І.  В.  Інфраструктура  товарного  ринку:  Навч.  посіб.  /  І.  В.  Сорока.  —  К.:
Студцентр, 2002. -608 с.

13. Фесенко К. Е.  Інвестиційний потенціал у логістиці на прикладі автотранспорту / К. Е.
Фесенко, Л. Г. Зайончик, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. - К.: Наук. світ, 2002. -259 с.

14. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг Учебно-практическое пособие / Л.С.Шевченко/. –
Харьков:, 2000. – 672 с.

15. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб. / [В.Б. Захожай, Л.В. Романова,
Н.А. Головач та ін.];  під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая. – К. «ДП «Видавничий дім
«Персонал», 2015–475 с.

16. Щербина І.М. Маркетингова політика розподілу. Навчальний посібник / Щербина І.М.
Тараненко  І.В.,  Шкляєва  Г.О.,  Фесун  М.М.  Дніпропетровськ:  Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля – 2012 - 187 с.

17. Ткаченко  Л.В.  Промисловий  маркетинг.  Збірник  завдань  для  практичних  занять  та
самостійної  роботи  студентів.  Дніпропетровськ:  Видавництво  Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля. – 2011. 98 с.

18. Забуранна Л.В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку
[Текст] /Л.В. Забуранна // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 7. – С. 120–123

19. Пономаренко  В.С.  Логістичний  менеджмент:  підручник  /  В.С.  Пономаренко,  К.М.
Таньков, Т.І. Лепейко. - Харків : Інжек, 2010.-440 с.

20. Хромов О.П. Логістика: навч. посіб. / О.П.Хромов. – Харків: БУРУН КНИГА, 2012. –
224 с.



13. Інформаційні ресурси

1. Президент України http://www.president.gov.ua 
2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua
3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua 
4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua 
5. Генерация идей: http://content.mail.ru/pages/p_27901.html
6. Эксперт Украина: http://www.expert.ua/
7. Бюлетень логистической информации: http://www.loginfo.ru
8. Логистические ресурсы в Интернете: http://www.  loglink  .  com  
9. Информационный портал «Всё о логистике»: http://www.cia-center.ru
10. Совет по логистическом менеджменту США: http://www.  clm  .  org  
11. Журнал «Логистика»: http://www.  ropnet  .  ru  /  logistica  
12.  Парнак С. Ю. Зміст курсу “Логістичний менеджмент”. Персональний Web – ресурс 

викладача. Інтернет – ресурс. – Джерело доступу [http://moodle.mdu.edu.ua]
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http://www.expert.ua/
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