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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни формування у студентів знань і навиків в 

області аналізу та управління логістичними системами і матеріальними 

потоками на макрорівні. Логістика є важливим компонентом економіки, і 

студент повинен мати необхідні знання і навики в цій області для ефективного 

вирішення логістичних завдань в рамках окремих сільськогосподарських 

підприємств різних форм власності. Вживання цих навиків тісно пов'язане з 

транспортною системою, постачанням, збутом продукції, запасами та іншими 

областями, які пов’язані з формуванням логістичної системи. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних та 

практичних знань з управління товаропотоками ресурсів та продукції з доданої 

вартістю у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: Основні етапи 

розвитку логістичного управління; мета логістики; загальні цілі логістичної 

організації; завдання логістики; функції логістики; характеристика основних 

елементів логістики; технологічні процеси та управління матеріальними 

потоками в логістичних системах; управління матеріальними потоками в 

логістичних системах; основні особливості міжнародної логістики; сутність 

логістики постачання, завдання, які виконує логістика постачання; сутність 

логістики виробництва, завдання, які виконує логістика виробництва; сутність 

логістики складування: логістичної операції, менеджмент; сутність логістики 

збуту; завдання, які виконує логістика збуту; сутність транспортної логістики; 

завдання, які виконує транспортна логістика. 

Політика курсу.  
 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 

консультацій або на Освітньому порталі університеті. 

 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням 

http://feb.tsatu.edu.ua/discipline/logistika/
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/legeza-dariya-georgiyivna/


системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних 

платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.  

 Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 

заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 

комунікаційних засобів тощо. 

 Презентації, виступи, індивідуальні завдання та наукова робота мають бути 

авторськими (оригінальними). 

 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати 

графік освітнього процесу. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Вступ до логістики.  

2. Основні логістичні категорії та поняття.  

3. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками.  

4. Система управління матеріальними потоками.  

5. Міжнародна логістика.  

6. Логістика постачання.  

7. Виробнича логістика. 

8. Транспортна логістика.  

9. Логістика складування.  

10. Розподільча логістики.  

11. Інтернет логістика.  

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. АВС – аналіз 

2. XYZ – аналіз 

3. Аналіз Стюарта 

4. Дім якості 

5. Сертифікація та аналіз міжнародних товаропотоків 

6. Критеріальний аналіз 

7. Вибір оптимальної технології виробництва 

8. Транспортна задача 

9. Логістика складування 

10. Оптимальна партія замовлення Місце розташування дистрибуційного 

центру 

11. Маршрутизація розвезення замовлень 
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