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1.ВСТУП 
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Логістика» та «Методичних вказівок до розроблення та 

оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в 

дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять  

(год.) 

Усього Лекції 

 

Практ.

занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

Модуль №1 «Концептуальні основи логістики та тенденції її розвитку» 

1.1 Логістика: сутність і основні характеристики 8 2 2 4 

1.2 

Потокові процеси в логістиці та їх 

операційна декомпозиція.Логістичні системи 

та їх особливості як об’єкту управління 

14 

2 

2 

2 

2 6 

1.3 

Логістичні концепції та технології. 

Структура і  тенденції розвитку ринку 

логістичних послуг 
12 

2 

2 
2 6 

1.4 Модульна контрольна робота №1 5 2 - 3 

Усього за модулем № 1 39 14 6 19 

Модуль №2 «Функціональні підсистеми логістики та інтегрована 

логістика» 

2.1 
Логістика постачань, закупівель та 

розміщення замовлень. Виробнича логістика 
11 

2 

2 
2 5 

2.2 
Логістика дистрибуції. Логістика 

складування 
11 

2 

2 
2 5 

2.3 Логістика запасів. Транспортна логістика 11 
2 

2 
2 5 

2.4 

Інформаційна логістика. Логістичний підхід 

до обслуговування споживачів (сервісна 

логістика) 

11 
2 

2 
2 5 

2.5 
Інтегрована логістика  (SCM) та оцінка її 

ефективності  
9 2 

2 

1 
4 

2.6 Виконання домашнього завдання 8 - - 8 

2.7 Модульна контрольна робота №2 5 2 - 3 

Усього за модулем № 2 66 20 11 35 

Усього за навчальною дисципліною 105 34 17 54 
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2.1.1. Домашнє завдання 

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни «Логістика» має комплексний 

характер, виконується протягом третього семестру та охоплює всі теми курсу. 

Домашнє завдання виконується з метою закріплення, систематизації, 

узагальнення і поглиблення знань з логістики, стимулювання самостійності 

при вирішенні конкретних фахових завдань, формування вмінь пошуку 

інноваційних логістичних рішень та набуття практичних навичок щодо 

ідентифікації логістичної діяльності підприємства. 

Конкретна мета ДЗ полягає в розробці портфоліо  з дисципліни 

«Логістика» та підготовки презентації «Логістика сьогодні та завтра: очима 

студентів». 

Для успішного виконання ДЗ студент повинен знати логістичну 

термінологію; вміти використовувати табличні та графічні методи для 

узагальнення та систематизації великого масиву теоретичної інформації з 

концептуальних основ та функціональних сфер логістики; вміти застосовувати 

методологічний інструментарій для вирішення практичних логістичних задач; 

вміти аналізувати світовий та вітчизняний досвід практичного використання 

логістичних концепцій та технологій, а також здійснювати пошук 

інноваційних рішень стандартних логістичних задач.  

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання домашнього завдання, – 8 годин 

самостійної роботи. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Список рекомендованих джерел 

 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высшихучебных 

заведений по направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – М. 

: Дашков и Кº, 2013. – 420 с. 

3.1.2. Дыбская В. В. Логистика. В 2-х частях/В. В.Дыбская, В.И. Сергеев. 

- М.: Изд-во «Юрайт», 2016.  Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.niv.ru/shop/book/1-2-4-3/1140739/1140779/logistika.htm. 

3.1.3. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие / 

Государственный университет управления. – М. : Проспект, 2014. – 442 с. 

3.1.4. Логистика : учебноепособие для бакалавров / ред.: Б. А. Аникин, Т. 

А. Родкина. - М.: Проспект, 2014. - 408 с. 

http://www.niv.ru/shop/book/1-2-4-3/1140739/1140779/logistika.htm
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3.1.5. Логистика: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по экономическим специальностям / [В. И. Маргунова и др.]. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 507 с. 

3.1.6.Миротин Л. Б. Основылогистики :учебник / Л. Б. Миротин, А. К. 

Покровский. - М. : Академия, 2013. - 192 с.  

3.1.7. Маркетинг і логістика: концептуальніоснови та стратегічнірішення. 

Навч. посібник у схемах та таблицях (для 

організаціїсамостійноїроботистудентів ВНЗ)./С.В. Смерічевська, М.В. 

Жаболенко, С.В. Маловичко та інш.: за заг. ред С.В. Смерічевської. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2013. – 548с. 

3.1.8. Мерфи Пол Р. Современнаялогистика / Пол Р. Мерфи, Дональд Ф. 

Вуд. – М.: Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2016. -  720 с. 

3.1.9. Сумец А. М. Логистика: теория, ситуации, практическиезадания: 

Учебноепособие.- К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 320 с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.10.Крикавський Є.В. Логістика: Компендіум і практикум / Є. В. 

Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 2007. -  340с. 

3.1.11. Григорьев М. Н.Коммерческая логистика: теория и практика : учеб 

ник для бакалавров / Григорьев М. Н., Ткач В. В., Уваров С. А. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 490 с.  

3.1.12. Григорьев М. Н.Логистика. Продвинутый курс. В 2 частях. / М. Н. 

Григорьев, А. П. Долгов, С. А.Уваров. - М. :ИздательствоЮрайт, 2016 - Ч.1 - 

467 с., Ч 2 - 342 с. 

3.1.13. Логистика снабжения: учебник / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. – 

Москва: Юрайт, 2014. – 522 с. 

3.1.14. Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного 

потенціалу логістизації національної економіки: стратегічні імперативи 

[монографія] / С.В.Смерічевська. – Херсон: Вид-во «Гельветика», 2015. – 320с.  

3.1.15. Дистрибуция и логистика. Журнал. [Електронний ресурс] - Режим 

доступа :http://www.ukrlogistica.com.ua/. – Назва з екрану. 

3.1.16. Логистика. Спец.научно-практический журнал. [Електроний 

ресурс] - Режим доступа :http://www.logistika-prim.ru/. -– Назва з екрану. 

3.1.17. Логистика и управление цепями поставок. Научно-аналитический 

журнал. [Електронний ресурс] -  Режим доступа 

:http://www.lscm.ru/index.php/ru/. – Назва з екрану.  

3.1.18. Транспорт і логістика. Журнал.  [Електронний ресурс] - Режим 

доступа :http://translog.com.ua/. – Назва з екрану. 

http://www.ukrlogistica.com.ua/
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.lscm.ru/index.php/ru/
http://translog.com.ua/
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3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до ТЗН 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним 

планом 

Кількість 

1. Конспект лекцій 
1.1. – 1.3, 

2.1. – 2.5 

Електронна 

версія 

2. 
Методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів 

1.1  1.4 

2.1 2.7 

Електронна 

версія 

3. Електронні презентації, слайди 
1.1 – 1.3, 

2.1 – 2.5 

Електронні 

версії 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

Модуль №1 Модуль №2 

Мах 

кількість 

балів 

Вид навчальної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

Вид навчальної роботи 

Мах 

кількість 

балів 

 

Виконання завдань на 

знання теоретичного 

матеріалу  

(5 балів*2) 
10 

Відповіді на практичних 

заняттях з основних питань 

(5 балів*4) 

20 

Участь у вирішенні кейсів і 

практичних ситуацій (5 

балів*2) 

10 

Виконання командних 

проектів  

(5 балів*2) 10 

Участь у виконанні 

командного проекту  

(5 балів*1) 

5 

Виконання та захист 

домашнього завдання 
13 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 12 балів 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 29 балів 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
10 

Виконання модульної 

контрольної роботи №2 
10 

Усього за модулем №1 30 Усього за модулем №2 58 

Семестровий екзамен 12 

Усього за навчальною дисципліною 100 
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4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 

Оцінказа 
національною 

шкалою 

Виконання завдань на знання 
теоретичного матеріалу та 

командних проектів / вирішення 
кейсів та практичних ситуацій / 

відповіді з основних питань 

Виконання 
та захист 

домашнього 
завдання 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи  
№1,2 

5 12-13 9-10 Відмінно 

4 10-11 8 Добре 

3 8-9 6-7 Задовільно 

менше 3 менше 8 менше 6 Незадовільно 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та 

за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Модуль №2 
Оцінка за національною 

шкалою 

27-30 52-58 Відмінно 

23-26 44-51 Добре 

18-22 35-43 Задовільно 

менше 18 менше 35 Незадовільно 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах 

становитьпідсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка 

перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 

оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS (табл. 4.6). 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 
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Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 

модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної 

рейтингової оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінкив балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дужедобре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змін

и 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 
Зміне-

ного 

Заміне-

ного 
Нового 

Анульо- 

ваного 

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     
 


