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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного 

розуміння проблем логістики в комерційній діяльності та опанування навичками їх 

розв'язання 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Знання з дисциплін «Логіка», «Підприємництво», «Організація торгівлі». 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 використовувати базові знання й уміння критичного 

мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях (ПР01); 

 застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій (ПР02); 

 вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей (ПР06); 

 демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за результати 

(ПР07); 

 демонструвати базові й структуровані знання для 

 здатність до адаптації в сучасних економічних умовах; 

 здатність працювати в контексті міжнародної 

інтеграції; 

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

 здатність розробляти та реалізовувати завдання 

комерційної логістики; 

 здатність творчого критичного погляду на практику 

логістики в комерційній діяльності, розробка пропозицій 

щодо вдосконалення логістичних систем і механізму їх 

функціонування; 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
подальшого використання на практиці (ПР011); 

 володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких структур (ПР012). 

 здатність аналізувати та планувати комерційну  

логістику (організація торговельних, комерційних 

операцій, оптимізація товаропросування та 

вдосконалення інформаційного потоку в торгівлі); 

 здатність оцінювати економічну ефективність та 

наслідки здійснення логістичних рішень. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Теоретичні основи логістики 

Тема  1. Комерційна 

логістика як інструмент 

підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: «Вплив 

комерційної логістики на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства», 

«Сучасні концепції комерційної логістики». 

Тема 2. Логістичний підхід 

до обслуговування 

споживачів 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми: «Сучасні 

провайдери логістичних послуг», «Зарубіжний 

досвід логістичного обслуговування 

споживачів». 

Тема 3. Основи виробничої 

логістики 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Приготувати презентації на теми: «Тягнуча 

внутрішньовиробнича логістична система», 

«Штовхаюча внутрішньовиробнича логістична 

система», 

Модуль 2. Впровадження та управління логістичними процесами на підприємствах 

Тема 4. Інформаційна 

логістика 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних завдань; 

завдання самостійної роботи; тестування 

Приготувати доповіді на теми: « Інформаційні 

системи реального часу в комерційній 

логістиці», «Комп'ютерні програми щодо 

аналізу товароруху». 

Тема 5. Транспортна 

логістика 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати інформацію на тему «Вибір 

логістичних посередників у транспортуванні 

вантажів». 

Тема 6. Логістика 

дистрибуції товарів 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: «Логістичні 

посередники у дистрибуції товарів», 

«Координація та інтеграція дій логістичних 

посередників». 

Тема 7. Оптимізація 

закупівельних рішень 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: «Визначення 

економічного розміру замовлення», «Система 

постачань «точно у термін» в закупівельній 

логістиці». 

 

Тема 8. Управління 

запасами в логістичній 

системі 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: «ABC-аналіз. 

Аналіз XYZ», «Управління запасами «точно в 

строк» («just-in-time»)». 

 

Тема 9. Логістичні рішення 

щодо зберігання товарів на 

складах 

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Підготувати реферати на теми: «Особливості 

функціонування складів у логістиці 

постачання, розподільчій логістиці та 

торгівлі», «Сучасні тенденції розвитку 

складської техніки», «Комп'ютерні програми 

для автоматизації складського обліку товарів 

та матеріалів». 

 

  

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=92294#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=92294#q4


Інформаційні джерела 
 

1. Аникин Б. А. Коммерческая логистика : учебник. / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М. : 

Проспект, 2009. – 432 с.  

2.  Бауэрокс Д. Д. Логистика: интегрированая цепь поставок : пер. с англ. / Д. Д. Бауэрокс, Д. 

Д. Клосс. – М. : Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с.  

3. Балабанова Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг и логістика : навч. посібн. / Л. В. 

Балабанова, А. М. Германчук. – К. : Професіонал, 2004. – 288 с.  

4. Бондаренко В. А. Коммерческая логистика : учебн. пособ. – М. : ИКЦ "МарТ" ; Ростов н/Д : 

Издательский центр "МарТ", 2009. – 304 с. 

5. Гой І.В. Логістика у системі стратегічного управління підприємства // Вісник 

Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2006. - №4,Т.1. - с.102-105. 

6. Козак І.М. Управління виробничо-комерційною діяльністю підприємств на засаді логістики 

// Проблеми науки. - 2006. - №5. - с.27-34. 

7. Міщук І.П. Логістика торговельного підприємства: зміст, напрямки, проблеми // Вісник 

Національного університету "Львівська політехніка". -  2007. - №14 (594). - с.461-467. 

 
 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання і  екзамен 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (3 балів); виконання навчальних завдань (3 балів); 

завдання самостійної роботи (3 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (8 балів) 
20 

Модуль 2 (теми 4-9): відвідування занять (6 балів); обговорення матеріалу занять (6 бали); 

завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (16 балів) 
40 

Підсумкове тестування 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 



Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 
 


