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1. Анотація до курсу 

 

Основи логістики – комплексна дисципліна, яка спрямована на узагальнен-

ня знань отриманих на таких дисциплінах, як основи менеджменту, дослідження 

операцій, та інших. Сучасна діяльність будь-якої організації так чи інакше 

пов’язана з взаємодією з різними зовнішніми системами та окремими внутрішніми 

підсистемами. Така взаємодія в більшості ситуацій повинна бути економічно об-

ґрунтована та мати в якості основи системну стратегію майбутнього розвитку. Під 

час вивчення дисципліни слухачі отримають розуміння сутності організації техно-

логічних процесів при управлінні матеріальними, фінансовими та інформаційними 

потоками.  
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2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – ознайомити студентів з логістичними системами та їх бу-

довою і дати навички по вирішенню типових задач логістичного управління в лан-

цюгах постачань, плануванні і аналізу логістичної діяльності, а також пошуку рі-

шень в умовах невизначеності. Знайомство з деякими сучасними інструментами, 

що допомагають забезпечити керованість та контрольованість логістичних систем, 

а також автоматизацію ряду процесів логістичних систем. 
 

Завдання курсу: 

− ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними засадами розвитку логістики 

в Україні та за кордоном, а також тенденції її розвитку; 

− вивчити основні завдання виробничої логістики з точки зору вибудови цілісної, 

гармонійної системи, що здатна досягати поставлених цілей; 

− розглянути типові підходи до вирішення логістичних задач у розрізі окремих 

видів діяльності організації; 

− навчити застосовувати сучасні програмні продукти до вирішення логістичних 

завдань. 

3. Результати навчання: 

Мати теоретичні та практичні навички з організації потоків різної природи всере-

дині логістичної системи. Знати методи економічного аналізу логістичних систем для 

розв’язку конфліктів стратегій розвитку. Приймати рішення у задачах вибору розташу-

вання розподільчих складі, а також організації внутрішніх процесів на складах. Проводити 

контроль і управління матеріальними запасами на складі в залежності від попиту. Викону-

вати розрахунок повної вартості логістичних ланцюгів. 

4. Структура курсу. 

Лекції 

1. Концептуальні основи логістики. Походження терміну та історія логістики. Су-
часні визначення логістики. Причини та тенденції розвитку логістики. Мета і за-
вдання логістики. Логістика і сучасні вимоги економіки. 

2. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем. Загальна хара-
ктеристика методів розв’язання логістичних завдань. Методи системного аналізу. 
Моделі логістичних систем. 

3. Зв’язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу. Логістична 
місія й навколишнє середовище. Місце логістичного менеджменту у фірмі. Інтер-
фейс логістичного менеджменту з маркетингом. Взаємодія логістики з іншими акти-
вностями бізнесу. 

4. Управління закупівлями. Цілі й завдання логістичного менеджменту закупівель. 
Вибір постачальника й раціональні рішення у керуванні закупівлями. 

5. Виробнича логістика. Сучасне виробництво й логістика. Розвиток мікрологісти-
чних концепцій і систем у виробництві. Логістичний менеджмент на виробництві. 

6. Управління запасами. Види запасів. Завдання й витрати формування й підтрим-
ки запасів. Параметри керування запасами. Стратегії контролю й керування запаса-
ми. 

7. Інформаційне забезпечення логістичного процесу. Інформаційні потоки в ло-

гістиці. Логістичні інформаційні системи. 



8. Логістичне адміністрування. Організаційні аспекти логістичного менеджменту. 
Аналіз, контроль й аудит. 

 

Практичні заняття 

1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів. 

2. Контроль у сфері закупівельної діяльності й ухвалення рішення щодо розмі-

щення замовлень 

3. Ухвалення рішення про користування послугами найманого складу 

4. Визначення місця розташування розподільчого складу на території, що обслу-

говують 

5. Планування потреби в матеріалах 

6. Керування запасами із застосуванням аналізу ABC і XYZ 

7. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу 

8. Розміщення товарів на складі. 
 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення. 

№ робо-

ти 

(шифр) 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що за-

стосовуються при проведенні 

роботи 

ОЛ-1 1. Вибір схеми транспортування нафтопро-

дуктів. 

Ноутбук 

ОЛ-2 2. Контроль у сфері закупівельної діяльності 

й ухвалення рішення щодо розміщення замо-

влень 

Ноутбук 

ОЛ-3 3. Ухвалення рішення про користування пос-

лугами найманого складу 

Ноутбук 

ОЛ-4 4. Визначення місця розташування розпо-

дільчого складу на території, що обслугову-

ють 

Ноутбук 

ОЛ-5 5. Планування потреби в матеріалах Ноутбук 

ОЛ-6 6. Керування запасами із застосуванням ана-

лізу ABC і XYZ 

Ноутбук 

ОЛ-7 7. Розрахунок точки беззбитковості діяльнос-

ті складу 

Ноутбук 

ОЛ-8 8. Розміщення товарів на складі. Ноутбук 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Сума балів за навчальні досягнення здобу-

вача вищої освіти 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 
 



6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни на 

підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного 

тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 
 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична частина 

Практична частина 

Разом 
При своєчасному складанні 

При несвоєчасному 

складанні 

52 48 24 100 
 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з робіт. 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової роботи, 

яка містить 23 запитання, з яких 21 – закриті тести, 2 задачі за тематикою практичних за-

вдань.  
 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи:  

21 тестове завдання з чотирма варіантами відповідей, 1-2 правильні відповідь оці-

нюється у 2 бали (разом 51 бал). Опитування за тестом проводиться з використанням 

Moodle.  

Задачі наводяться також у системі Moodle. Вирішена на папері задача сканується 

(фотографується) та прикріплюється у відповідному розділі фінального іспиту. Несвоєча-

сно вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

Правильно вирішена задача оцінюється в 5 балів, причому: 

− 5 балів – відповідність еталону, з одиницями виміру; 

− 4 бали – відповідність еталону, без одиниць виміру або помилками в розрахун-

ках. 

− 3 бали – незначні помилки у формулах, без одиниць виміру. 

− 2 бали – присутні суттєві помилки у рішенні 

− 1 бал – наведені формули повністю не відповідають еталону.  

− 0 балів – рішення не наведене. 

 

6.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи:  

З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 3 запитання з переліку 

контрольних. Максимальна кількість балів за практичну роботу становить 6 балів (по 2 бали 

за кожну вірну відповідь за запитання). 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобу-

вачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисцип-

ліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 

доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика що-

до академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про систему за-

побігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська 



політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection

_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на уні-

верситетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти 

не згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати виставлену виклада-

чем оцінку у встановленому порядку.  

 
7.5. Відвідування занять.  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. По-

важними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, 

академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про відсутність на 

занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або осо-

бисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбу-

ватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

 

8 Рекомендовані джерела інформації 

Базова: 

1. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 368с. 

2. Неруш Ю.М. Логистика – 3-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495с. 

3. Логистика: Управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб. 

пособие / Под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Юристь, 2002. – 414с. 

4. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов. / Под общей редакци-

ей Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 512с. 

5. Основы логистики: Учеб. пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. – 200с. 

Додаткова: 

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. – 512с. 

2. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: ТК Велби, 

Изд-во «Проспект», 2005. – 432с. 

3. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. Уч. По-

собие / Под общ. ред. проф. Г.Л. Багиева. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - 231 с. 

4. Бауэрсокс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. — М.: ЗАО 
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«Олимп—Бизнес», 2001. - 640 с. 

5. Биктимиров Р., Гречишников В., Дырин С., Гумеров А. и др. Управление каче-

ством, персоналом и логистика в машиностроении: Уч. пособие. 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2005. – 256с. 

6. Волгин В.В. Кладовщик: Устройство складов. Складские операции. Управление 

складом. Нормативные документы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Ось-89, 2005. – 336с. 

7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998 - 228с. 

8. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технология, управление и 

логистика: учебно-практическое пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. – 

176с. 

9. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики: Навчальний посбіник. 

– Харків: Вид-во «Кортес-2001», 2008. – 323с. 

10. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А. И.— 2-е изд., перераб. и доп.— 

К.: Вища шк., 1986.— 447 с. 

11. Дыбская В.В. Управление складом в логистической системе. - М.: КИА центр, 

2008. – 110с. 

12. Зеваков А.М. Логистика материальных запасов и финансовых активов. – СПб.: 

Питер, 2005. – 352с. 

13. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В. Н. Маркетинг и логистика фирмы. - 

М.: Изд-о «ПРИОР», 2000. - 128 с. 

14. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. – 2-ге вид. – 

Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 472с. 

15. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. Учебно-

практическое пособие. – М.: Книжный мир. 2005. – 432с. 

16. Лукинский В.С. Логистика автомобильного транспорт: концепция, методы, мо-

дели / В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др. - М.: Финансы и статистика, 

2002. – 280с. 

17. Манжай И.С. Логистика: Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2005. – 144с. 

18. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб: Питер, 2001. – 160с. 

19. Николайчук В.Е. Логистика. – СПб.: Питер, 2001. – 160с. 

20. Родионов В.Н., Туровец О.Г., Федоркова Н.В. Логистика: Конспект лекций. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. – 160с. 
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