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Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують профіль фахівця в області управління. Освоєння теоретичних знань з питань логістики, 
набуття практичних вмінь і навичок щодо використання принципів і методів логістичного управлін-
ня, спрямоване на розуміння студентами – майбутніми менеджерами відповідної структури процес-
но-системних потокових процесів в діяльності будь-якого підприємства. Головним завданням 
навчальної дисципліни «Логістика» є формування у студентів системного уявлення про сутність 
логістики як сучасної концепції антикризового управління та інструменту забезпечення конкуренто-
спроможності як окремих суб’єктів господарювання, так і цілих ланцюгів постачання.

Вивчення навчальної дисципліни є системні процеси управління підприємствами, які пов'язані зі 
зміною параметрів форми, часу та розміщення матеріальних, інформаційних і фінансових потоків 
ресурсів.

Метою викладання навчальної дисципліни «Логістика» є формування у майбутніх спеціалістів 
системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії та практики розвитку логісти-
ки як сучасної концепції ефективного управління економічними системами, та набуття навичок 
практичного використання сучасних методів та інструментарію логістичного управління потокови-
ми процесами в умовах інтеграції та глобалізації економіки. Основними цілями вивчення дисциплі-
ни «Логістика» є: набуття та систематизація знань щодо сутності взаємодії логістичних концепцій, 
технологій та систем; оволодіння особливостями системного та операційного підходів в логістиці; 
опанування студентами методичним інструментарієм прийняття оптимальних управлінських 
рішень в різних функціональних сферах логістики; оволодіння навичками логістичного мислення та 
розробки пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; 
набуття навичок оцінки економічної ефективності логістичних рішень та наслідків здійснення 
логістичних рішень.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідер-
ства.
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 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 
діяльності організації.
ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
ПРН 18. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки функціонування підприємств в 
умовах сталого розвитку суспільства.
ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, комунікаційних та інноваційних 
технологій.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2. Функціональні підсистеми логістики та інтегрована логістика

Тема 1. Логістика: сутність і 
основні характеристики
Тема 2. Потокові процеси в 
логістиці та їх операційна 
декомпозиція

7 2 41 7 5

7 2 1 4 7 5

Тема 3. Логістичні 
системи та їх особливості 

7 2 1 4 7 7

39 12 5 22 35 2 31
Разом за змістовим 
розділом 1

81

1086

77

120 32 16

20 50 4

120 6

11 4

72

85Разом за змістовим 
розділом 2 
Усього разом

Тема 4. Логістичні концепції 
та технології

Тема 6. Логістика поста-
чань, закупівель та розмі-
щення замовлень

7 2 41 7 7

Тема 8. Логістика дистрибуції 8 2 51 10

2

9

Тема 9. Логістика складування 10 2 62 11 9

Тема 10. Логістика запасів 9 2 61 10

2

9
Тема 11. Транспортна
 логістика

9 102 5 9

8 12 5 10 9

Тема 7. Виробнича логісти-
ка

9 2 1 6 11 9

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

Тема 12. Інформаційна 
логістика 8 2 1 5 8 8

Тема 5. Структура і  тенден-
ції розвитку ринку логістич-
них послуг  

7 2 1 4 7 7

Контрольна робота №1 4 2 2

2

1

1 1

1

1 1

1

1

Тема 13. Логістичний підхід 
до обслуговування споживачів 
(сервісна логістика)

8 2 1 5 8 8

Тема 14. Інтегрована логістика
(SCM) та оцінка її 
ефективності

8 2 1 5 7 7

Контрольна робота №2 4 2 2
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1 семестр 6 семестр Так 3 курс Цикл професійної 
підготовки

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1. Логістика: сутність і основні характеристики.
2. Потокові процеси в логістиці та їх операційна декомпозиція.
3. Логістичні системи та їх особливості як об’єкту управління.
4. Логістичні концепції та технології.
5. Структура і  тенденції розвитку ринку логістичних послуг  .
6. Логістика постачань, закупівель та розміщення замовлень.
7. Виробнича логістика.
8. Логістика дистрибуції.
9. Логістика складування.
10. Логістика запасів.
11. Транспортна логістика.
12. Інформаційна логістика.
13. Логістичний підхід до обслуговування споживачів (сервісна логістика).
14. Інтегрована логістика (SCM) та оцінка її ефективності.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Історії розвитку логістики як бізнес-концепції.
2. Потенціал логістики. 
3. Концепція та основні завдання логістики.
4. Особливості організації потокових процесів у логістиці.
5. Класифікація логістичних потоків.
6. Інфраструктура логістичних процесів.
7. Інтегровані логістичні потоки та критерії оптимального управління ними. 
8. Логістичні операції, їх класифікація та методика операційної  декомпозиції логістичного процесу.
9. Інструменти прийняття рішень в управлінні логістичними процесами.
10. Сутнісні властивості логістичних систем.
11. Принципова інституціональна класифікація логістичних систем.
12. Критерії та підходи до оцінки ефективності функціонування логістичних систем. 
13. Основи цінової політики в логістичних системах.
14. Сутність і взаємозв’язок між логістичними концепціями, логістичними технологіями та логістич-
ними системами.
15. Особливості управління виробничими процесами на принципах логістики.

Перелік вибіркових завдань8

8

9

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

11

Ознаки дисципліни



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Рекомендоані джерела інформації15
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується іспитом, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.    
Підсумковий контроль у формі іспиту проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Основна (базова):
1. Мерфи Пол Р., Вуд Дональд Ф. Современная логистика. М.: Изд-во: Диалектика-Вильямс, 2016. – 
720 с.
2. Окландер М.А. Логістика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2021. – 346 с.
3. Тюріна Н.М., Гой І.В., Бабій І.В. Логістика: навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літерату-
ри», 2015. – 392 с.
4. Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. Логістика. Теорія та практика. – 
К.: «Центр учбової літератури», 2019. – 360 с.
5. Горбенко О.В. Основи логістики. – К.: Знання, 2014. – 315 с.
6. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с англ. изд. – М.: ИНФ-
РА-М, 2005, ХХХІІ, 797 с.
7. Strategic Logistics Management. Stock James, Lambert Douglas. McGraw-Hill/Irwin; 4th Edition. The 
McGraw-Hill/Irwin Series in Marketing, 896 pages.
8. Supply Chain Logistics Management. Bowersox, Donald J.; Closs, David J.; Cooper, M.Bixby. Published 
by McGraw Hill Higher Education, 2006, 496 pages.
9. Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process. Donald J. Bowersox, David J. Closs. 
Published by McGraw-Hill College, 1996, 752 pages.
10. Logistics Management. The Supply Chain Imperative. VINOD V. SOPLE. Published by Pearson India 
Education Services Pvt. Ltd, 2012, 3rd Edition, 561 pages.
11. Logistics: An Introduction to Supply Chain Management. Donald Waters. First published by 
PALGRAVE MACMILLAN, 2003, 369 pages.

Допоміжна:
1. Ремига Ю.С. Логістика: Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи 
студентів спеціальності 073 «Менеджмент». – К.: ЦП «Компринт», 2021. – 20 с. – Бібліограф.: с.19.
2. Remyha Yuliia. Logistics: Guide to Practical Classes and Homework Guidelines for students of specialty 
073 “Management”. – K.: ЦП «Компринт», 2021. – 19 pages. – Ref.: p.18.
3. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення / С.В.Смерічевська, М.В.Жа-
боленко, С.В.Чернишева та інш. За загальною редакцією С.В. Смерічевської // Навч. посібник у 
схемах і таблицях (для організації самост. роботи студентів ВНЗ). – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 
552 с.
4. Смерічевська С.В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної 
економіки: стратегічні імперативи [монографія] / С.В.Смерічевська. – Херсон: Вид-во «Гельветика», 
2015. – 320 с.
5. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Львів: Видавництво Національного універ-
ситету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
6. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: Компендіум і практикум. – Київ: 
Кондор, 2006. – 340 с.
7. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2005. – 328 с.
8. Logistics & Supply Chain Management. Martin Christopher. FT Press; 5th Edition (March 7, 2016), 328 
pages.
9. Зубар Н.М., Григорак М.Ю. Логістика у ресторанному господарстві. – К.: «Центр учбової літерату-
ри», 2019. – 312 с.
10. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. – К.: Видавництво «Професіонал», 
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!
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