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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 4

Характеристика
навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

денна форма
навчання

заочна
форма
навчання

Нормативна

Галузь знань
07 «Управління та
адміністрування»

4 курс:
4-й

Атестацій – 2
Індивідуальне науководослідне завдання:
Аналіз логістичних
процесів в діяльності
підприємств
(назва)

4-й

Семестр

Спеціальність :
076
«Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
7-й

Загальна кількість годин
- 120
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента - 6

Перший
(бакалаврський)
освітній рівень

7-й
Лекції

30 год.
Практичні, семінарські
28 год.
Лабораторні
Самостійна робота
62 год.
Індивідуальні
завдання: год.
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 48%/52%
для заочної форми навчання – ***

занять

до

самостійної

3

і

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Формування в студентів системних знань і розуміння концептуальних
основ логістики як інструмента ринкової економіки, теорії і практики розвитку
цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними
потоками.
Завдання: Набуття теоретичних знань з управління матеріальними потоками
на основі логістичного підходу;
- оволодіння навичками логістичного мислення з оптимізації матеріальних
потоків та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і
механізмів їх функціонування;
- опанування практичними методами скорочення витрат підприємства на
переміщення матеріальних ресурсів;
- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення
логістичних рішень.
Навики та компетенції, отримані в результаті навчання дисципліни:
Інтегральна

компетентність:

здатність

розв’язувати

складні

спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та
біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та
методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових
структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 7. Здатність працювати в команді.
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Критичне осмислення

теоретичних

засад підприємницької,

торговельної та біржової діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
відносин.
СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і
результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з
урахуванням ризиків
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3. Програма навчальної дисципліни
Атестація 1. Основи логістики
Тема 1. Логістика, як наука про управління матеріальними потоками.
Поняття і сутність логістики. Етапи розвитку логістики. Сучасна концепція
логістики. Мета, завдання та функції логістики. Види логістики.
Тема 2. Матеріальні потоки і логістичні операції. Прогнозування
показників логістики в дослідженнях ринку. Матеріальний потік і його
характеристики. Види матеріальних потоків. Логістичні операції
Тема 3. Закупівельна логістика. Сутність і завдання закупівельної
логістики в готельно-ресторанній справі. Обгрунтування рішення «зробити або
купити». Методи вибору постачальників. Система постачання «точно у термін».
Тема 4. Логістика запасів. Поняття запасів. Витрати запасів. Метод АВС
аналізу. Метод ХУZ аналізу. Механізми управління запасами. Холодова
логістика.

Атестація 2. Основні та забезпечуючи функціональні підсистеми
логістики
Тема 5. Виробнича логістика. Поняття виробничої логістики та логістична
концепція виробництва. Управління матеріальними потоками у виробничій
логістиці. Системи управління виробничою логістикою.
Тема 6. Розподільча логістика. Сутність розподільчої логістики в готельноресторанній справі. Канали розподілу в логістиці. Логістичні посередники у каналах
розподілу. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах.
6

Тема 7. Транспортна логістика. Сутність та основні завдання транспортної
логістики. Логістична оцінка видів транспорту та видів транспортних перевезень.
Транспортні тарифи та особливості їх формування за видами транспорту.
Тема 8. Інформаційна логістика. Поняття інформаційної логістики, сутність
та види інформаційних потоків. Принципи організації логістичної інформації.
Архітектура

логістичної

інформаційної

системи.

Інновації

логістичного

інформаційного обслуговування.
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4. Результати навчання за дисципліною
Програмні результати навчання:
РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення
завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології
обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації
з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
РН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії,
які дозволяють досягати професійних цілей.
РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати.
РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації
заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення
безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
РН

11.

Демонструвати

базові

й

структуровані

знання

у

сфері

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на
практиці.
РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин
для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
8

торговельній та біржовій діяльності.
РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
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5. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Теми
усього
1

2

денна форма
у тому числі
л
п
лаб інд
3
4
5
6

Заочна форма
у тому числі
усього
с.р.
л
п лаб інд
7
8
9 10 11
12

с.р.
13

Атестація 1. Основи логістики в готельно-ресторанній справі
Тема 1.
Логістика, як наука
про управління
матеріальними
потоками
Тема 2. Матеріальні
потоки і логістичні
операції
Тема 3. Закупівельна
логістика
Тема 4. Логістика
запасів
Разом

9

2

2

5

13

4

4

5

18

4

4

10

18

4

4

10

58

14

14

30

Атестація 2. Основні та забезпечуючи функціональні підсистеми логістики
Тема 5 Виробнича
логістика
Тема 6. Розподільча
логістика
Тема 7. Транспортна
логістика
Тема 8.
Інформаційна
логістика
Разом

Усього годин

13

4

4

5

13

4

4

5

18

4

4

10

18

4

2

12

62
120

16
30

14
28

32
62
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6. Теми лекційних занять
Назва теми
Тема 1. Логістика, як наука про управління матеріальними
потоками
Тема 2. Матеріальні потоки і логістичні операції
Тема 3. Закупівельна логістика
Тема 4. Логістика запасів
Тема 5. Виробнича логістика
Тема 6. Розподільча логістика
Тема 7. Транспортна логістика
Тема 8. Інформаційна логістика
Разом:

Кількість
годин
2
4
4
4
4
4
4
4
30

7. Теми практичних занять (денна форма навчання)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Назва теми
Прогнозування попиту на продукцію в логістиці АПК
“Визначення оптимального розміру замовлення
продукції на підприємствах АПК
Логістика запасів. АВС та XYZ аналіз
Вибір територіально віддаленого постачальника на
основі аналізу повної вартості
Особливості вибору постачальника матеріальних
ресурсів
Розрахунок величини сумарного матеріального потоку
на складі
Визначення місця розташування розподільного складу
на території,
що обслуговується
Визначення витрат на доставку різних вантажів
автомобільним транспортом у випадку спільного
перевезення
Разом

Кількість
годин
2
4
4
4
4
4
4

2
28
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8. Самостійна робота (денна форма навчання)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Логістика, як наука про управління матеріальними
потоками
Матеріальні потоки і логістичні операції
Закупівельна логістика
Логістика запасів
Виробнича логістика
Розподільча логістика
Транспортна логістика
Інформаційна логістика
Разом

Кількість
годин
5
5
10
10
5
5
10
12
62

9. Індивідуальні завдання
(реферати)
Теми рефератів:
1.

Канали товароруху

2.

Залізничний транспорт як елемент логістики

3.

Автомобільний транспорт як елемент логістики

4.

Водний транспорт як елемент логістики

5.

Тара та упаковка

6.

Організація управління матеріальними потоками

7.

Завдання, методи та функції розподільчої логістики

8.

Основні форми організації розподільчої логістики

9.

Організація виробничих процесів

10. Види посередників та їх функції
11. Організація торгово-посередницької логістики
12. Логістичний процес на складі
13. Види складів та основних механізмів
14. Організація складування та переробки вантажів
15. Транспортна логістика та показники її роботи
16. Організація транспортно-експедиційних послуг
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10. Критерії оцінювання результатів навчання
Розподіл балів, які отримують студенти
Залік,
Сума
іспит

Поточне тестування та самостійна робота
Атестація 1
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
8
4
4
4
4

КР
6

Т6
8

Атестація 2
Т7 Т8 Т9 Т9 СРС КР
4 4
4
4 10 6

30

100

Шкала оцінювання знань студента
Оцінка за 4бальною
шкалою
Відмінно

Рейтинг
студента, бали

Оцінка за
шкалою
ЕСТS

90-100

А

82-89

В

75-81

С

66-74

D

60-65

E

35-59

FX

01-34

F

Добре

Задовільно

Незадовільно

Визначення оцінки ECTS
Відмінно – відмінне
виконання лише з
незначною кількістю
помилок
Дуже добре - вище
середнього рівня з
кількома помилками
Добре - в загальному
правильна робота з певною
кількістю грубих помилок
Задовільно –непогано, але
зі значною кількістю
недоліків
Достатньо – виконання
задовольняє мінімальні
критерії
Незадовільно з можливістю
повторного складання
іспиту
Незадовільно – необхідна
серйозна подальша робота
для повторного складання
іспиту
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11. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів
навчання
Залік, комплексні тести

12. Форми поточного та підсумкового контролю
Опитування
Захист практичних
Тестування
Перевірка конспектів
Реферативні повідомлення
Модульна контрольна робота.

13. Методичне забезпечення дисципліни
1. Н.А. Потапова, І.М. Ушкаленко, В. Ю. Вовк Логістика. Методичні вказівки
для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього
ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» галузі знань
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