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Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 8 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 3. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 4. Здатність до діагностування стану логістики. 5. Здатність 
застосовувати економіко-математичні методи та моделі у логістиці. 6. Здатність застосовувати 
сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері 
логістики. 7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 8. Здатність виконувати 
контрольні функції у сфері логістики 
Результати навчання. Знати та розуміти основні принципи логістичного підходу, концепцію 
та методологію логістики; особливості логістичного менеджменту та його місце в системі 
менеджменту фірми; передумови створення та особливості функціонування логістичних 
систем; функціональні області логістики; технічне, організаційне, правове забезпечення 
логістичного підходу до управління фірмою з метою економії трудових, матеріальних, 
грошових та енергетичних ресурсів, підвищення ефективності управління на різних рівнях, 
забезпечення необхідної якості споживчих благ, тенденції розвитку глобальної логістики. 
Вміти самостійно організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по ефективному 
просуванню продукції в ланцюзі «закупка сировини – виробництво продукції – розподіл – збут 
- споживання» на основі інтеграції і координації операцій і функцій; самостійно проектувати 
створення логістичної системи та визначати оптимальні параметри її функціонування; 
самостійно проводити правильний вибір постачальника та умов поставки, транспортних 
засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, 
визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання; самостійно управляти 
інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними потоками та 
потоками послуг.. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Політична економія, 
«Мікроекономіка», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансова звітність» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1 Логістика як інструмент розвинутої ринкової економіки. Тема 2. 
Різноманітність форм логістичних утворень. Тема 3. Технологічні процеси і управління 
матеріальними потоками в логістиці. Тема 4. Фактори, які впливають на формування системи 
логістики. Тема 5. Заготівельна логістика. Тема 6. Сутність розподільчої логістики. Тема 7. 
Внутрішньовиробнича логістика. Тема 8. Логістика посередництва. Тема 9. Логістика 
складування. Тема 10. Транспортна логістика. Тема 11. Транспортно-експедиційні логістичні 
послуги. Тема 12. Коротка характеристика окремих елементів логістики. 
Основні теми практичних занять: 
1. Концепція логістики Завдання і мета логістики. 2. Логістичні системи.  Інформаційні 
системи. 3. Стислі відомості про управління матеріальним потоком в системах. Форми 
логістичних утворень за кордоном. Перспективи розвитку логістики в Україні. 4. Взаємозв’язок 
транспортного обслуговування і логістики. Економічна ефективність та види витрат у 
логістиці.  5. Шляхи вибору постачальника. Стисла характеристика логістичних заготівельних 
систем. 6. Якості логістичних ланцюжків розподільчої логістики.  Логістичні системи 
розподільчої логістики. Поняття про систему ДРП 122. 7. Організація виробництва і 
конкурентоспроможність.  Синхронізація циклів виробництва.  Виробничі логістичні 
системи. 8. Шляхи об’єднання посередників.  Організація торговельно-посередницької 
логістики.  Інтегрована торговельна логістика.  9. Види складів та основних механізмів.  
Система складування та організація переробки вантажів. 10. Логістична концепція роботи 
транспортних підприємств. Вибір шляхів переміщення вантажопотоків. Основні показники 
роботи транспортної логістики. 11. Централізоване постачання вантажів. Основні показники 
перевізного процесу. 12. Характеристика автомобільного і водного транспорту.  Тара та 
упаковка — один з елементів логістики.  
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
робота в  



Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 

1. Афанасенко И.Д. Коммерческая логистика: учебник для вузов Стандарт третього поколения. 
– СПб.: Питер, 2012. 352с.: ил.  
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Бизйес», 2001. 640 с.  
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заведений]. – [18-е изд., перераб. и доп.]. М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и 
К», 2010. 484 с.  
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2001. 412 с.  
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222 с.  
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проф. П.Р. Лековця, проф.. Л.І. Михайлової. К.: Центр учбової літератури, 2010. 336 с.  
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Гудков]; под. ред. В.А. Гудкова. М.: Горячая линия Телеком, 2004. 351 с.  
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