1. Опис дисципліни
Найменування показників
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
напряму підготовки 6.030601
«Менеджмент»
осінній
3
90
1
36
54
3
4,5
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування аналітичного мислення і набуття практичних навичок
ефективного управління логістичними потоками.
Завдання: оволодіння навичками логістичного мислення з оптимізації
логістичних потоків; набуття навичок оцінки економічної ефективності та
наслідків здійснення логістичних рішень; розроблення пропозицій щодо
удосконалення способів управління логістичних систем і механізмів їх
функціонування.
Предмет: вивчення методології загальних закономірностей розвитку і
функціонування управління логістичними потоками.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Методологічний апарат логістичного практикуму
Тема 2. Основні методи оцінки економіко-логістичних показників
Тема 3. Розрахунок економічного розміру замовлення
Тема 4. Методи вибору постачальників в логістиці закупівель
Тема 5. Визначення напрямів співпраці з постачальником методами АВСХYZ
Тема 6. Визначення параметрів системи управління запасами
Тема 7. Оптимізація параметрів транспортного процесу
Тема 8. Логістичний процес на складському господарстві
Тема 9. Визначення основних показників роботи складського
господарства
Тема 10. Організація процесу товаропостачання в роздрібній торгівлі

Тема 11. Оцінка ефективності системи розподілу
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Методичний апарат логістики
Тема 1. Методологічний апарат
6
6
логістичного практикуму
Тема 2. Основні методи оцінки
6
2
4
економіко-логістичних показників
Тема 3. Розрахунок економічного
6
2
4
розміру замовлення
Разом за змістовим модулем 1
18
4
14
Змістовий модуль 2. Оцінка ефективності функціональних областей логістики
Тема 4. Методи вибору
8
4
4
постачальників в логістиці закупівель
Тема 5. Визначення напрямів
співпраці з постачальником методами
10
4
6
АВС-ХYZ
Тема 6. Визначення параметрів
6
2
4
системи управління запасами
Тема 7. Оптимізація параметрів
10
4
6
транспортного процесу
Тема 8. Логістичний процес на складі
6
4
4
Тема 9. Визначення основних
показників роботи складського
12
4
6
господарства
Тема 10. Організація процесу
товаропостачання в роздрібній
10
6
4
торгівлі
Тема 11. Оцінка ефективності системи
10
4
6
розподілу
Разом за змістовим модулем 2
72
32
40
Усього годин
90
36
54

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид та тема семінарського заняття
Семінар з виконанням практичних завдань
Основні методи оцінки економіко-логістичних показників
Семінар з виконанням практичних завдань
Розрахунок економічного розміру замовлення
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи вибору постачальників в логістиці закупівель
Семінар з виконанням практичних завдань
Визначення напрямів співпраці з постачальником методами
АВС-ХYZ
Семінар з виконанням практичних завдань
Визначення параметрів системи управління запасами
Семінар з виконанням практичних завдань
Оптимізація параметрів транспортного процесу
Семінар з виконанням практичних завдань
Логістичний процес на складі
Семінар з виконанням практичних завдань
Визначення основних показників роботи складського
господарства
Семінар з виконанням практичних завдань
Організація процесу товаропостачання в роздрібній торгівлі
Семінар з виконанням практичних завдань
Оцінка ефективності системи розподілу
Всього

Кількість
годин
2
2
4
4
2
4
4
4
6
4
36

5. Індивідуальні завдання
1.
2.
3.
4.

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Методичний апарат логістики
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
Семінар запитань і
обговорення
питань: сучасні концепції логістики;
відповідей.
об’єкти дослідження логістики; основні логістичні
Тема 1.
операції; сутність і види логістичних систем; логістичні
6
Методологічний
ланцюги; перспективи розвитку логістики в Україні.
апарат логістичного
Джерела [1-15].
2. Підготовка до понятійного диктанту.
практикуму
1.Опрацювання
рекомендованої
літератури
для
Семінар з виконанням
обговорення
питань:
управління
витратами
при
практичних завдань
організації
просування
матеріального
потоку;
Тема 2. Основні
класифікація витрат; методи диференціації витрат;
методи оцінки
беззбитковість функціонування логістичної системи.
4
економікоДжерела [1-5,7,11,14].
2. Самоперевірка знань шляхом розрахунку витрат
логістичних
методами максимальної та мінімальної точки,
показників

Засоби
діагностики

Заслуховування
та
обговорювання
повідомлень

Індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

графічним методом визначення суми постійних витрат.
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення питань: економічний розмір замовлення.
Джерело [1, 2, 4, 5,8].
2. Підготовка до презентації доповіді.
3.
Самоперевірка
знань
шляхом
розрахунку
економічного розміру замовлення

Проведення
Семінар з виконанням
дискусії,
практичних завдань
заслуховування
Тема 3. Розрахунок
4
та
економічного розміру
обговорювання
замовлення
повідомлень
Разом змістовий
14
модуль 1
Змістовий модуль 2. Оцінка ефективності функціональних областей логістики
1.Опрацювання рекомендованої літератури для обговорення Фронтальне та
Семінар з виконанням
питань: етапи вибору постачальників; метод оцінки індивідуальне
практичних задач
витрат при виборі постачальника; метод домінуючих
опитування,
Тема 4. Методи
характеристик; метод переваг та рейтингових оцінок
розв’язання
4
вибору
Джерело [1, 3, 4, 5, 12].
практичних
постачальників в
2. Підготовка до презентації доповіді.
завдань
3.
Самоперевірка
знань
шляхом
розрахунку
задач
логістиці закупівель

Семінар з виконанням
практичних задач
Тема 5. Визначення
напрямів співпраці з
постачальником
методами АВС-ХYZ аналіз
Семінар з виконанням
практичних завдань
Тема 6. Визначення
параметрів системи
управління запасами
Семінар з виконанням
практичних завдань

6

4

6

методами оцінки витрат при виборі постачальників
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення
питань: види закупівель; визначення
потреб; методи визначення потреби в ресурсах; види
потреб; етапи визначення потреб; моніторинг
показників
роботи
постачальників
класифікація
постачальників за методами АВС та ХYZ .
[1, 2, 4, 5, 11,15].
2.Самоперевірка знань шляхом розрахунку задач
методами АВС-ХYZ -аналізу
1.Опрацювання рекомендованої літератури для обговорення
питань: види запасів та їх характеристика; сучасні
стратегії управління запасами; графічне моделювання
роботи системи управління запасами.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самоперевірка знань шляхом розрахунку системи
управління запасами з фіксованим розміром,
з
фіксованим часовим інтервалом між замовленнями
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення
питань: транспортна характеристика

Індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Розв’язання
практичних

Тема 7. Оптимізація
параметрів
транспортного
процесу
Семінар з виконанням
практичних завдань
Тема 8. Логістичний
процес на складі
4

Семінар з виконанням
практичних завдань
Тема 9. Визначення
основних показників
роботи складського
господарства
Семінар з виконанням
практичних завдань
Тема 10. Організація
процесу
товаропостачання в
роздрібній торгівлі

6

4

Семінар з виконанням
практичних завдань
Тема 11. Оцінка
ефективності системи
розподілу

6

Разом змістовий
модуль 2
Разом

40

вантажів; транспортні тарифи; комерційно-правова
документація забезпечення логістики транспортування;
інформаційно-правове
регулювання
перевезення;
організаційні принципи транспортування.
Джерело [1, 2,3,10,14, 15].
2. Самоперевірка знань шляхом розрахунку задач з
оптимізації процесу транспортування.
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення питань: основні функції складів; система
складування; грузопереробка на складі; вибір типу, кількості
та міцності складу; організація приймання вантажу;
комплектація
замовлень
на
відвантаження,
інформаційне обслуговування складу; визначення
коефіцієнту використання
вантажообігу складу;
визначення площ технологічних ділянок складського
господарства.
Джерело [1, 3, 5,11,12].
2. Самоперевірка знань шляхом оцінки варіантів
розташування складу.
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення питань: схеми матеріального потоку на
складі; шляхи руху вантажів складському господарстві;
визначення площі складських приміщень;
Джерело [1, 2, 4,6, 8,11,15].
2. Самоперевірка знань шляхом визначення розміщення
складського господарства
1.Опрацювання рекомендованої літератури для обговорення
питань: типи торгових посередників у каналах розподілу;
методологія аналізу и проектування каналів розподілу;
побудова системи розподілу; стратегії розташування
розподільчих складів.
Джерело [1, 2, 4,6, 8,11,15].
2.Самоперевірка знань шляхом вирішення задачі
визначення оптимального процесу постачання в
роздрібній торгівлі.
1.Опрацювання рекомендованої літератури для

обговорення питань: задача комівояжера; задача
найкоротшого шляху; споживчий сервіс в системі
розподілу;
основні
принципи
управління
розподілом.
Джерело [1, 2, 5, 9,10,13,].
2. Самоперевірка знань шляхом вирішення задач із
визначення ефективності системи розподілу.
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завдань

Розв’язання
практичних
завдань

Розв’язання
практичних
завдань

Розв’язання
практичних
завдань

Розв’язання
практичних
завдань

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

1.
Знання
теоретичних
основ
логістичного практикуму, а саме:
категоріального апарату логістики
2.
Знання
ключових
методів
розрахунку основних
економікологістичних показників - методів
диференціації витрат; беззбитковісті
функціонування логістичної системи,
економічного розміру замовлення
3. Знання основних методів вибору
постачальників
в
логістики
закупівель
4. Уміння визначати параметри
системи управління запасами
5 Уміння графічно змоделювати
роботу системи управління запасами.
6. Розуміння способів оптимізації
параметрів транспортного процесу
7. Знання основних законів щодо
використання транспортних тарифів;
комерційно-правової
документації
забезпечення
логістики
транспортування;
інформаційноправового регулювання перевезень
8. Уміння розрахувати площу
технологічних ділянок складського
господарства
9. Уміння оцінити та проаналізувати
основні
показники
роботи
складського господарства
10. Уміння оцінити ефективність
системи розподілу

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

8. Методи викладання
Практичні заняття, самостійна робота (підготовка рефератів, самостійно
опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).
9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку: впродовж семестру (100 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Разом змістовий
модуль 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Разом змістовий
модуль 2
Разом

-

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
2
5
3
5
5
10

-

Змістовий модуль 2
5
5
5
5
5
5
5
5
40

-

ПМК

Сума
балів
2
8
10

10

20

5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10

40

80
100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки до виконання логістичного практикуму
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Данкеєва О.М.
Програма та методичні рекомендації з дисципліни
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