
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Управління логістичними системами 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 

Викладач –  Бугас Н.В., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування.   

Рекомендовано –  третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити): глобальний стратегічний менеджмент, 

менеджмент і лідерство. 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120, з них: лекції – 10 год., практичні – 20 год., 

самостійна робота – 90 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу – оволодіння компетентностями, формування системи науково-теоретичних і 

практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування логістичного 

менеджменту на підприємстві, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання 

стратегій управління логістичними процесами підприємства.. 

Результати навчання дисципліни: 
знати знати і розуміти теоретичні і практичні проблеми, історію розвитку та сучасного стану 

наукових знань у галузі менеджменту, змісту основних концепцій через критичне їх 

дослідження та оволодіння науковою термінологією», методику розрахунків основних 

показників та використання методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та 

процесів, які впливають на стан організації; 

вміти: розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень», надавати пропозиції щодо побудови організаційних структур 

організацій різних типів, покращення організаційної та управлінської структури підприємства. 

здатен продемонструвати: вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати 

маркетингові функції ринкового суб’єкта, здатність вишукувати наукові інформаційні джерела, 

що представляють науковий інтерес для дослідника, критично аналізувати первинні та вторинні 

інформаційні джерела, включаючи пошук інформації через пошукові системи онлайн, 

синтезувати отриману інформацію, інтерпретувати результати наукових досліджень з 

дотриманням правил академічної доброчесності; 
самостійно вирішувати: розробляти пропозиції щодо формування та удосконалення 

логістичних систем, використовувати механізми функціонування логістичних систем, 

застосовувати логістичний інструментарій для поліпшення діяльності підприємства, 

обґрунтовано обирати та використовувати методи й інструменти проведення наукових 

досліджень у сфері менеджменту. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Теоретичні засади та основні поняття логістики. Тема 2. 

Концептуальні основи міжнародної логістики. Тема 3. Міжнародні аспекти закупівельної 

логістики. Тема 4. Логістика міжнародних запасів. Тема 5. Основи міжнародної складської 

логістики. Тема 6. Основи виробничої логістики. Тема 7. Міжнародна розподільча логістика. 

Тема 8. Міжнародна транспортна логістика 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання (презентація, ситуаційне 

завдання, тести, розрахункові роботи), перелік питань для поточного контролю, питання для 

підсумкового контролю. 

Мова навчання: українська. 

2. Оцінювання:  

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК  

(тестовий) 

Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 7 9 9 9 9 10 10 20 10 100 
 

Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Усього 
Виступ на практичному занятті 5 5 2 2 2 2 3 3 24 
Виконання і захист розрахункових робіт   5 5 5 5 5 5 30 
Презентація 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Модульний поточний контроль 10 10 20 

Екзамен 10 10 

Всього з дисципліни 100 



Критерії оцінювання екзамену:  

Екзамен проводиться у формі тестування у модульному середовищі. 20 питань по 0,5 

бали за кожне питання. 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 

Оцінка за національною 
шкалою для екзамену, 

КП, КР /заліку 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Пояснення 

Відмінно/  
зараховано 90-100 А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

Добре/  
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 

з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/  
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) 

 

3. Політика курсу:  
3.1. Академічна доброчесність здобувачів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною 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). 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачів, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2. Відвідування (он-лайн або оф-лайн) практичних занять та виконання усіх видів 

активностей, передбачених робочою програмою є обов’язковим.  

3.3. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни (60 балів) можливе за умови виконання 

практичних робіт, ситуаційних вправ, оригінальних авторських есе та презентацій в повному 

обсязі  та проходження рубіжного і модульного контролю.  

3.4. У разі виявлення проявів академічної недоброчесності, плагіату здобувач зобов’язаний 

виконати завдання повторно з дотриманням встановлених вимог. 

3.5. У разі несвоєчасного виконання робіт (без поважних причин) оцінка за відповідний вид 

робіт понижується на один бал за кожен прострочений навчальний тиждень. 

3.6. Перенесення терміну здачі робіт/перездача можливе з поважних причин (лікарняний, 

академічна мобільність), що підтверджується відповідним документом (довідкою). 


