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Силабус курсу  

 ЛОГІСТИКА 2021-2022 навчальний рік 

Назва курсу Логістика 

Адреса викладання курсу м. Львів,  просп. Свободи, 18, економічний факультет 

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та назва 
спеціальності 

07 Управління та адміністрування; 075 Маркетинг 

Викладач Плиса Зоряна Петрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту 

Контактна інформація 
викладача 

ел. пошта  Z_plysa@ukr.net 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Щочетверга, 12.00-13.00 год.  

Інформація про курс Для студентів 4 року навчання. 
Види діяльностей, в яких студенти можуть застосувати отримані знання: дидактична, науково-дослідна, 

методична, організаційна тощо) і /або типи задач, у виконанні і розв’язанні яких слухачі зможуть використати 
здобуті в межах курсу знання і вміння: розв’язувати практичні задачі і поточні проблеми, що виникають у 
процесі використання логістичних технологій у підприємницькій діяльності підприємств. 

Коротка анотація курсу Метою вивчення дисципліни „Логістика” є отримання студентами необхідних теоретичних знань та набуття 

практичних навичок з організації логістичних систем на виробничому підприємстві, при закупівлях, розподілу 

продукції, сервісному обслуговуванні. Основний зміст дисципліни ґрунтується на теоретичних положеннях 

маркетингового розвитку виробництва і суспільства в цілому, де значна роль відводиться раціоналізації 

управління матеріальними потоками. Практична реалізація методології логістики виражається через її функції: 

системоутворюючу, інтегруючу, регулюючу, результуючу. 

Зміст дисципліни розкривають такі теми. 

1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками. 

2. Матеріальні потоки і логістичні операції. 

3. Організація логістичних операцій. 
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4. Заготівельна логістика. 

5. Виробнича логістика. 

6. Розподільча логістика. 

7. Логістика посередництва. 

8. Логістика запасів. 

9. Логістика складування. 

10. Транспортна логістика. 

11. Логістика сервісного обслуговування. 

12. Інформаційна логістика. 

13. Організація логістичного управління.  

14. Ефективність логістичної системи. 

15. Міжнародні логістичні системи. 

Мета та цілі курсу Мета: формування системи знань з теорії та практики логістики. Завдання: вивчення методів раціональної 

організації логістичного управління; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в 

логістичному управлінні. Предмет: методологія і методика логістики та ведення бухгалтерського обліку в 

логістичних системах на підприємстві. 

Література для вивчення 
дисципліни 

1. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284с. 

2. Бажин И.И. Логистика.: Компакт – учебник. – Харьков. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608с. 

3. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник./ В.Й.Плиса, З.П.Плиса – Київ: 

Каравела, 2010. – 480 c. 

4. Плиса В.Й., Ріль З.П. Бухгалтерський облік: Довідник./ В.Й.Плиса, З.П.Ріль – Львів: Видавництво ННВК 

„АТБ”, 2009. – 200 c. 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 
2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua 
3. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик БАЛАНС від ТОВ "Баланс-Клуб" - 

http://www.balance.dp.ua/index5.php 

4. Газета української бухгалтерії: право, податки, консультації. - http://www.buhgalteria.com.ua 

5. Дебет Кредит - Український бухгалтерський тижневик. - http://www.dtkt.com.ua 

6. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. - http://www.ufpaa.org 

Тривалість курсу 120 год. 4 кредити 

http://www.balance.dp.ua/index5.php
http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.ufpaa.org/
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Обсяг курсу 48 години аудиторних: 
з них  32 години лекцій 

14 годин лабораторних занять 
72 години самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Результати навчання: 

 знати: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; етапи розвитку та 

сучасну концепцію логістики; сутність матеріальних, інформаційних, фінансових потоків і їх 

характеристику; основні положення макрологістики і їх особливості; основні положення мікрологістики 

і системи їх використання на підприємствах. 

 вміти: аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів; проводити контроль і управління 

матеріальними запасами з використанням різних методів аналізу; розраховувати точку беззбитковості 

діяльності складу; визначити місце розміщення розподільчого складу на території, що обслуговується; 

розроблювати маршрут і складати графік доставки товарів автомобільним транспортом; розраховувати 

ефективність логістичної системи. 

 

Формат курсу Денний, вечірній / заочний 

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 
форма 

залік 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на навчальних дисциплінах, які студенти вивчають протягом навчання на ОКР 
бакалавр. 

Навчальні методи та техніки, 
які будуть використовуватися 
під час викладання курсу 

Лекції, 
презентації, 
інтерактивні методи (демонстраційні вправи, ситуаційні вправи, задачі, мозковий штурм, синектика, дискусії, 
робота з тестовими та іншими діагностичними методиками тощо)  

Необхідні обладнання Мультимедійний пристрій, комп’ютер, фліпчарт, папір, маркери 
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Критерії оцінювання (окремо 
для кожного виду навчальної 
діяльності) 

32 бали – поточний контроль 
18 балів – самостійна робота 
 

Питання до заліку  1. Поняття і сутність логістики. 

2. Етапи розвитку логістики. 

3. Концепція та види логістики. 

4. Мета, завдання та функції логістики. 

5. Матеріальний потік і логістичні операції. 

6. Види матеріальних потоків. 

7. Логістичні операції. 

8. Поняття обліково-аналітичного забезпечення логістичних операцій. 

9. Облікове забезпечення логістичних операцій. 

10. Аналітичне забезпечення логістичних операцій. 

11. Сутність, завдання і функції заготівельної логістики. 

12. Організація функціонування заготівельної логістики. 

13. Вибір постачальника. 

14. Характеристика логістичних заготівельних систем. 

15. Поняття виробничої логістики. 

16. Традиційна і логістична концепції організації виробництва. 

17. Логістична концепція MRP. 

18. Мікрологістична концепція KANBAN. 

19. Мікрологістична концепція „Оптимізована виробнича технологія”. 

20. Мікрологістична концепція „Худе виробництво”. 

21. Сутність розподільчої логістики. 

22. Канали розподілу в логістиці. 

23. Логістичні посередники у каналах розподілу. 

24. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах. 

25. Основи посередницької логістики. 

26. Види посередників та їх функції. 

27. Транспортні термінали як вид логістичних посередників. 

28. Організація торговельно-посередницької логістики. 

29. Інтегрована торговельна логістика. 

30. Матеріальні запаси, причини їх створення. 

31. Види матеріальних запасів. 



© З.П. Плиса, 2021 

32. Система управління матеріальними запасами. 

33. Аналіз АВС – XYZ в управлінні матеріальними запасами. 

34. Склади та їх функція. 

35. Логістичний процес на складі. 

36. Система складування та організація переробки вантажів. 

37. Сутність і завдання транспортної логістики. 

38. Логістична концепція роботи транспортних підприємств. 

39. Вибір виду транспортного засобу. 

40. Основні показники роботи транспортної логістики. 

41. Значення і сутність логістичного сервісу. 

42. Формування логістичного сервісу. 

43. Параметри і характеристика логістичного обслуговування. 

44. Інформаційні потоки у логістиці. 

45. Принципи організації логістичної інформації. 

46. Логістичні інформаційні системи. 

47. Основні функції управління. 

48. Механізм міжфункціональної координації управління матеріальними потоками. 

49. Контролінг в логістичних системах. 

50. Роль логістичних систем в глобалізації бізнесу. 

51. Об’єкти міжнародної логістики. 

52. Система міжнародних транспортних коридорів. 

53. Методика оцінки ефективності логістичної системи. 

54. Управління логістичними витратами. 
 

Опитування  Письмова форма опитування 
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ДОДАТОК 

Схема курсу  

Тиждень / 

год. 
Тема, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Матеріали 
Література. 

Ресурси в Інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1 / 2 год. 

Тема 1. Логістика як інструмент 

ринкової економіки. 

Поняття і сутність логістики. 

Етапи розвитку логістики. 

Концепція та види логістики. 

Мета, завдання та функції логістики. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

2 тиждень 

 

2 / 2 год. 

Тема 2. Матеріальні потоки і 

логістичні операції. 

Матеріальний потік і логістичні операції. 

Види матеріальних потоків. 

Логістичні операції. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

3 / 2 год. 

Тема 3. Організація логістичних 

операцій. 

Поняття обліково-аналітичного 

забезпечення логістичних операцій. 

Облікове забезпечення логістичних 

операцій. 

Аналітичне забезпечення логістичних 

операцій. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

4 тиждень 

 

4 / 2 год. 
Тема 4. Заготівельна логістика. 

Сутність, завдання і функції 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
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заготівельної логістики. 

Організація функціонування 

заготівельної логістики. 

Вибір постачальника. 

Характеристика логістичних 

заготівельних систем. 

рекомендації ресурси: 

1-7 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

5 / 2 год. 

Тема 5. Виробнича логістика. 
Поняття виробничої логістики. 
Традиційна і логістична концепції 
організації виробництва. 
Логістична концепція MRP. 
Мікрологістична концепція KANBAN. 
Мікрологістична концепція 
„Оптимізована виробнича технологія”. 
Мікрологістична концепція „Худе 
виробництво”. 

Лекція / Face to 
face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

Підготовка до 
аудиторних занять 

(опрацювання 
теоретичних основ 

прослуханого 
лекційного матеріалу; 
вивчення окремих тем 

або питань, що 
передбачені для 

самостійного 
опрацювання; 

виконання домашніх 
завдань; 

підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до 
контрольних робіт та 

інших форм поточного 
контролю; підготовка 

до захисту 
індивідуальних робіт) 

6 тиждень 
 

6 / 2 год. 

Тема 6. Розподільча логістика. 
Сутність розподільчої логістики. 
Канали розподілу в логістиці. 
Логістичні посередники у каналах 
розподілу. 
Розподільчі центри у логістичних 
ланцюгах. 

Лекція / Face to 
face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

7 / 2 год. 

Тема 7. Логістика посередництва. 

Основи посередницької логістики. 

Види посередників та їх функції. 

Транспортні термінали як вид 

логістичних посередників. 

Організація торговельно-посередницької 

логістики. 

Інтегрована торговельна логістика. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

8 тиждень 

 

8 / 2 год. 

Тема 8.  Логістика запасів. 

Матеріальні запаси, причини їх 

створення. 

Види матеріальних запасів. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 
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Система управління матеріальними 

запасами. 

Аналіз АВС – XYZ в управлінні 

матеріальними запасами. 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

9 / 2 год. 

Тема 9.  Логістика складування. 
Склади та їх функція. 
Логістичний процес на складі. 
Система складування та організація 
переробки вантажів. 

Лекція / Face to 
face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

Підготовка до 
аудиторних занять 

(опрацювання 
теоретичних основ 

прослуханого 
лекційного матеріалу; 
вивчення окремих тем 

або питань, що 
передбачені для 

самостійного 
опрацювання; 

виконання домашніх 
завдань; 

підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до 
контрольних робіт та 

інших форм поточного 
контролю; підготовка 

до захисту 
індивідуальних робіт) 

10 тиждень 
 

10 / 2 год. 

Тема 10. Транспортна логістика. 
Сутність і завдання транспортної 
логістики. 
Логістична концепція роботи 
транспортних підприємств. 
Вибір виду транспортного засобу. 
Основні показники роботи транспортної 
логістики. 

Лекція / Face to 
face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

11 / 2 год. 

Тема 11.  Логістика сервісного 

обслуговування. 

Значення і сутність логістичного сервісу. 

Формування логістичного сервісу. 

Параметри і характеристика логістичного 

обслуговування. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 

Підготовка до 

аудиторних занять 

(опрацювання 

теоретичних основ 

прослуханого 

лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем 

або питань, що 

передбачені для 

самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх 

завдань; 

підготовка до 

практичних занять; 

підготовка до 

контрольних робіт та 

інших форм поточного 

12 тиждень 

 

12 / 2 год. 

Тема 12.  Інформаційна логістика. 

Інформаційні потоки у логістиці. 

Принципи організації логістичної 

інформації. 

Логістичні інформаційні системи. 

Лекція / Face to 

face 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

Література: 

1; 2; 3; 4 

Інформаційні 

ресурси: 

1-7 
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контролю; підготовка 

до захисту 

індивідуальних робіт) 

13 / 2 год. 

Тема 13.  Організація логістичного 
управління.  
Основні функції управління. 
Механізм міжфункціональної 
координації управління матеріальними 
потоками. 
Управління логістичними витратами. 

Лекція / Face to 
face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

Підготовка до 
аудиторних занять 

(опрацювання 
теоретичних основ 

прослуханого 
лекційного матеріалу; 
вивчення окремих тем 

або питань, що 
передбачені для 

самостійного 
опрацювання; 

виконання домашніх 
завдань; 

підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до 
контрольних робіт та 

інших форм поточного 
контролю; підготовка 

до захисту 
індивідуальних робіт) 

14 тиждень 
 

14 / 2 год. 
Лекція / Face to 

face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

15 / 2 год. 

Тема 14.  Ефективність логістичної 
системи. 
Контролінг в логістичних системах. 
Методика оцінки ефективності 
логістичної системи. 

Лекція / Face to 
face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

Підготовка до 
аудиторних занять 

(опрацювання 
теоретичних основ 

прослуханого 
лекційного матеріалу; 
вивчення окремих тем 

або питань, що 
передбачені для 

самостійного 
опрацювання; 

виконання домашніх 
завдань; 

підготовка до 
практичних занять; 

підготовка до 
контрольних робіт та 

інших форм поточного 
контролю; підготовка 

до захисту 
індивідуальних робіт) 

16 тиждень 

16 / 2 год. 

Тема 15. Міжнародні логістичні 
системи. 
Роль логістичних систем в глобалізації 
бізнесу. 
Об’єкти міжнародної логістики. 
Система міжнародних транспортних 
коридорів. 

Лекція / Face to 
face 

Презентація, 
методичні 

рекомендації 

Література: 
1; 2; 3; 4 

Інформаційні 
ресурси: 

1-7 

 

 


