
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ 5; 
2. Назва: “Логістика транспортних і виробничих процесів”; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сиротинський О. А., кандидат технічних 

наук, доцент.  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: впроваджувати теорії логіс-

тики на підприємствах з використанням транспортних і виробничих процесів; застосовувати методи та інструме-

нтарій прийняття логістичних рішень; реалізовувати концепцію логістичного планування та управління на рівні 

суб`єкта господарювання; приймати логістичні рішення стосовно вибору матеріалів, частин, вузлів для власного 

виготовлення, технологій їх виготовлення, вибору постачальників, технологій, транспортування, складування 

продукції тощо. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Машини для 

земляних робіт», «Дорожні машини», «Меліоративні машини та обладнання для водного господарства», «Екс-

плуатація та обслуговування машин», та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця від-

повідного напряму підготовки; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Системи 

комп`ютерного інжинірингу», «Дослідження та оптимізація робочих процесів машин», «Системне проектування 

в машинобудуванні», «Теорія експлуатаційної надійності машин». 

12. Зміст курсу: Інтеграційна місія логістики в організації. Логістика та інфраструктура організації. Загальна ха-

рактеристика матеріально-технічного забезпечення підприємства. Логістичне управління у збуті. Характеристика 

окремих елементів логістики. Транспортна логістика. Транспортна логістика та організація транспортних проце-

сів на підприємствах. Організація виробничого процесу. Типи виробництва, їхні техніко-економічні особливості. 

Виробничий цикл. Вплив логістики на транспорт.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник/ А.Г. Кальченко Київ: КНЕУ, 2006. - 472с. 

2. Окландер М.А. Логістика: підручник для студ. ВНЗ. / Одеський держ. економ. ун-т. - К.: Центр учбової літера-

тури, 2008. - 346c. 

3. Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення: Навч. посіб./ К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 272 с. 

4. Гурч Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: Пер-

сонал, 2008. - 555с. 

5. Сиротинський О.А. Конспект лекцій з дисципліни “Логістика транспортних і виробничих процесів”, Рівне, 

НУВГП, 2015. – 90 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 

   16. Мова викладання: _Українська. 
 
 
Завідувач кафедри БДМСГМіО                                                                  С.В. Кравець, д.т.н., професор     
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DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PPV 5. 

2. Title: "Logistics of transport and production processes". 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied: 10. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sytytinsky O.A., candidate of Technical 

sciences, assistant professor. 

9. Results of studies: After studying the discipline the student should be able: to implement the theory of logistics at 

enterprises with the use of transport and production processes; Apply methods and tools of making logistical decisions; 

To implement the concept of logistics planning and management at the business entity level; To make logistical decisions 

concerning the choice of materials, parts, assemblies for own production, technologies of their manufacture, selection of 

suppliers, technologies, transportation, storage of products etc. 

10. Forms of organizing classes: Educational lessons, self-work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Introduction to the Speciality», «Machines for 

Excavation», «Road Machines», «Meliorative machines and equipment for water economy», «operation and maintenance 

of machines», and other disciplines that directly form the competence of specialist of corresponding Training direction; 

Disciplines studied suputno with the specified discipline: «Systems of Computer Engineering», «Research and 

optimization of machine working processes», «System of Engineering in Machine building», «Theory of operational 

reliability of machines». 

12. Course contents: Integrated Logistics mission in the organization. Logistics and infrastructure organization. General 

description of material and technical maintenance of the enterprise. Logistics management in marketing. Characteristic of 

individual elements of logistics. Transport logistics. Transport Logistic and organization of transport processes at 

enterprises. Organization of production process. Types of production, their technical and economic features. Jewel-

filament cycle. The impact of logistics on transport. 
13. Recommended educational editions:  
1. Kalchenko A. G. Logistic: Textbook/A. G. Kalchenko Kyiv: Kneu, 2006. -472 S. 

2. Oklander MA Logistics: A textbook for stud. Universities. /Odessa state. Economy. Un-T. -K.: The center of the 

educational letter-Tours, 2008. -346c. 

3. Bosniak М. G. Passenger automobile transportations: training. Persons./K.: Publishing House "Slovo", 2009. -272 S. 

4. Gurch L. M. Logistics: Teach. Persons. For stud. University/Interregional Academy of Personnel Management. -K.: 

Per-Sonale, 2008. -555 S. 

5. Sykonynsky O. A. Summary of lectures on discipline "logistics of transport and production processes", Rivne, NUGP, 

2015. – 90 S. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours. Lectures, 20 hours. Laboratory works, 80 hours. Self-work. Together – 120 hours. 

15. Forms and assessment criteria: 
The rating is carried out on the 100-grade scale. 

Final control: Passed at the end of 10 semester. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


