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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, що дають  

змогу брати участь в управлінні  логістичною діяльністю суб’єктів господарювання  

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. 
Методи: словесні, наочні, практичні.  

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 Наявність знань, умінь і навичок з базових  економічних дисциплін 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

1. Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами 

державної влади).  

1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2.Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

3.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

4.Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-,  

мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

5.Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 
чинними нормативними та правовими актами. 

6.Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин. 

http://schedule.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

2. Проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, визначати функціональні 

сфери, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність їх діяльності. 

3. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

7.Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів. 

8.Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 
розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із 
застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

9.Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 
при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 
вирішення. 

10.Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 
конкурентоспроможності. 

11.Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 
декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків 
та можливих соціально-економічних наслідків. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Логістика в системі управління суб’єктами господарювання  

Тема 1. Теоретичні основи 
логістики 
та управління потоковими 
процесами. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

1. Сутність логістики. 

2. Об’єкти логістики. 

3. Концепції та види логістики. 

Тема 2. Управління 
функціональними видами 
логістики. 
 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Логістика закупівель та управління 

закупівлями. 

2. Розподільча логістика та управління збутом. 

3. Управління запасами. 

4. Управління складуванням та зберіганням 

продукції. 

Тема 3. Управління 
загальносистемними 
видами логістики.  
  
 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Транспортна логістика та управління 

перевезеннями. 
2. Інформаційна логістика та логістичні 

інформаційні системи. 

3. Логістичний сервіс та управління ним. 

Тема 4. Логістичні системи 

як об’єкти управління.  

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 
1. Наукові основи формування логістичних 
систем. 
2. Внутрішньовиробничі логістичні системи. 
3.Транспортно-логістичні системи. 

Модуль 2. Стратегічне управління логістичними системами 

Тема 5. 
Управління: 

функції, принципи, 

методи. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Наукові основи управління. 

2. Функції управління. 

3. Принципи та методи управління. 

Тема 6. Логістичний 
менеджмент і стратегічне 

управління логістикою.  

  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Сутність менеджменту. 

2. Логістичний менеджмент: зміст, процеси, 

функції. 
3. Стратегічне управління логістикою та 

логістичні стратегії. 

Тема 7. Стратегії 

транспортно-логістичного 

забезпечення 
підприємств.  

 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Сутність транспортно-логістичного 

менеджменту. 

2. Стратегічні напрями розвитку 

транспортно-логістичного забезпечення 

підприємств. 

3. Стратегія підвищення якості транспортних 

робіт. 

Тема 8. Стратегічне 
управління запасами.  

  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Сутність стратегічного управління 

запасами. 

2. Стратегії управління запасами: види, 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

класифікація, особливості. 

3. Стратегії управління запасами зерна. 
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5. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навчальний посібник посібник / Є.Крикавський, 
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8. Перебийніс В.І., Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу: 

монографія. / В. І. Перебийніс, О.В.  Захарченко - Полтава: ПУЕТ, 2018. – 185 с. 

9. Перебийніс В.І., Транспортний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції: монографія. / В. І. Перебийніс, 

О.М.    Помаз. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 187 с. 
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392 с. 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: Виконані практичні завдання здаються протягом тижня в 

електронному вигляді. Індивідуальні завдання виконуються самостійно та здаються до модульної контрольної 

роботи в електронному вигляді. Роботи, які здаються з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (-50%).  

Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); усі 

індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно, у випадку виявлення плагіату, завдання не 
зараховуються. 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: Студент, що має сертифікати, свідоцтва, дипломи, які 

отримані знання здобуті у результаті у неформальної або формальної освіти, має право на часткове 
перезарахування результатів за відповідними темами курсу: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita, 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)  

 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)   

 

50 

Разом 100 

 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf
http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf


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 

0-34 
F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 

 


