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1. Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни Логістика 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 
Освітня програма «Менеджмент» 

Семестр 5 

Факультет Менеджменту 

Курс 3 

Анотація курсу В курсі «Логістика» узагальнені загальні закономірності розвитку 

логістичних систем, технологічні процеси й управління потоками в 

логістиці, процеси контролю, управління транспортуванням, 

складуванням, зберіганням та іншими операціями, запасами в логістиці, 

економічна ефективність логістики. 

Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=1008 

Мова викладання Українська 

Лектор курсу Гоменюк Марина Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту 

https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-

spivrobitniki/gomenyuk-marina-oleksandrivna.html 

Адреса кафедри м. Умань, вул. Інститутська,1, корпус 4 

2. Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма «Менеджмент» 
https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/menedzhment/bakalavr/menedz
hment/bakalavr-z-menedzhmentu.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;  

 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  

– здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

– здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

– здатність визначати та описувати характеристики організації;  

– здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту; 

– здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації;  

– здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління; 

– здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення; 

– здатність розробляти  практичні рекомендації для формування 

ефективної  сучасної системи аграрного менеджменту.  

 

Перелік

 програмних 

результатів 

навчання 

– описувати зміст функціональних сфер діяльності організації;  

   – демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації. 

 



3. Опис дисципліни  

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 105; 

Кількість кредитів – 3,5; 

Кількість лекційних годин – 22 год. 

Кількість практичних занять – 22 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 61 год. 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Методи навчання Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: 

- лекції; 

- практичні (презентація / дискусія / метод кейс-стаді / розв`язання 

практичних завдань). 

Мета та завдання Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців 

системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й 

практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи 

щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів 

управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах. 

Завдання навчальної дисципліни:  

– набуття студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й 

тактики логістики та принципів і закономірностей створення й руху 

матеріальних потоків;  

– опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та 

реалізації завдань логістики; 

– оволодіння ідеологією концепції та навичками логістичного 

управління; 

– розроблення пропозицій щодо формування та удосконалення 

логістичних систем і механізмів їх функціонування; 

– набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків 

здійснення логістичних рішень. 

4. Зміст дисципліни 

Тема 1 Логістика – інструмент ринкової економіки 

Тема 2 Матеріальні потоки та логістичні операції 

Тема 3 Логістичні системи та ланцюги 

Тема 4 Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту 

Тема 5 Закупівельна логістика 

Тема 6 Виробнича логістика 

Тема 7 Розподільча логістика 

Тема 8 Транспортна та складська логістика 

Тема 9 Логістика запасів 

Тема 10 Особливості логістики в аграрному секторі 

Тема 11 Економічне забезпечення логістики 

 

 

 

 

5. Політика дисципліни 



Організація 

навчання 

Регулярне відвідування лекцій здобувачами, активна їх участь під час 

опитування на практичних заняттях, ініціативність в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи. 

Організація навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua 

Методи контролю Рейтингова система оцінювання, яка передбачає усне і письмове 

опитування; поточний модульний контроль; комп’ютерне тестування; 

презентація науково-дослідних, проблемних робіт, рефератів, 

аналітичних оглядів; екзамен. 

Академічна 

доброчесність 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності  УНУС». 

Доступний за посиланням: 

https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

 

 

6 .Розподіл балів, які отримують здобувачі  
Поточний (модульний) контроль  
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Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
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2
 

30 100 

5 5 5 5 4 6 6 6 6 5 6 5 6 

 

 

7.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

http://mkr/
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf

