
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ 5; 
2. Назва: “Основи логістики”; 
3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський);  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

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 логістики на підприємствах;  

• застосовувати методи та інструментарій 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 фаху», 

«Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Технологічні основи 

машинобудування», «Основи автоматизації проектування машин» та інші дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Гідравліка, 

гідро- та пневмоприводи», «Теоретичні основи теплотехніки», «Теорія руйнування робо-

чих середовищ»; 

12. Зміст курсу: Сутність та термінологія логістики. Логістичні системи. Зміст та 

функціональна структура логістики підприємства. Матеріальні потоки і логістичні операції. 

Аналіз АВС та ХYZ. Функціональні області логістики. Закупівельна логістика. Задачі 

закупівельної логістики. Виробнича логістика. Розподільча логістика. Транспортна логіс-

тика. Інформаційна логістика. Інформаційні системи та технології у логістиці. Запаси в 

логістиці. Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів 

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 літератури, 2008. - 346c. 

3. Гурч Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління 

персоналом. - К.: Персонал, 2008. - 555с. 

4. Сиротинський О.А. Конспект лекцій з дисципліни “Основи логістики”, Рівне, НУВГП, 

2014. – 80 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 84 год. самостійної роботи. Разом – 144год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 
засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

   16. Мова викладання: Українська. 
 
Завідувач кафедри БДМСГМіО                                                 С.В. Кравець, д.т.н., професор     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DESCRIPTION OF DISCIPLINE 
1. Code: НГСЕП. 

2. Name: Bases of logistic.  

3. Type: Variant.  

4. Higher education level: I (bachelor); 

5. The year of study, when the discipline is offered: 3.  

6. Semester, when the discipline os studyied: 5.  

7. Credits: 4;  

8. Surname, lecturer's initials, scientific degree, position: Syrotinsky O. A., candidate of 

technical sciences, associate professor. 

9. Outcomes of studying: 
A receipt of knowledge is from the use of theory of logistic; methods and tool of acceptance of logistic 

decisions; ability to realize conception of the logistic planning and management at the level of subject of 

menage; acquisition of practical skills from an acceptance logistic decisions in relation to the choice of 

materials, parts, knots for the own making, technologies of their making, choice of suppliers, 

technologies, transporting, warehousing of products 

10. Forms of organization of classes: "Prelude of profession", "Technology of construction materials 

and material science", "Interchangeability, standardization and technical measuring", "Technological 

bases of engineer", "Basis of computer-aided of machines" design and other disciplines that form the 

competenses of specialist of corresponding direction of preparation directly. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  
12. Course contents:  
Essence and terminology of logistic. Logistic systems. Table of contents and functional structure of 

logistic of enterprise. Material streams and logistic operations. Analysis of АВС and ХYZ. Functional 

areas of logistic. Purchase logistic. Tasks of purchase logistic. Productive logistic. Distributive logistic. 

Transport logistic. Informative logistic. The informative systems and technologies are in logistic. Supplies 

are in logistic. The use is in logistic of technology of automatic authentication of stroke 

11. Recommended sources:  
1. Кальченко А.Г. Logistic: Textbook/ of А.Г. Кальченко Kyiv: КНЕУ, 2006. - 472с. 

2. Окландер М.А. Logistic: textbook for студ. INSTITUTION OF HIGHER LEARNING. / Odesa state. 

steward. ун-т. - К.: Center of educational literature, 2008. - 346c. 

3. Босняк М.Г. Passenger motor-car transportations: Навч. посіб./ of К. : Publishing House "Word", 

2009. are 272 p.s 

4. Гурч Л.М. Logistic: навч. посіб. for студ. INSTITUTION / of higher learning is the Interregional 

academy of management a personnel. - К.: Personnel, 2008. - 555с. 

5. Сиротинський О.А. Compendium of lectures on discipline of "Basis of logistic", Rivne, НУВГП, 

2015. are 90 p.s 

6. Methodical pointing to implementation of practical works on discipline of "Basis of logistic" for 

students after direction of preparation of a 6.050503 "Engineer" of daily and in absentia form of studies/ 

of Сиротинський О.А., Попко О.В., Форсюк С.Л., it is Rivne: НУВГП, 2012. it is a p. 

12. Pre-arranged educational activity and methods of studies:  
Lectures with the use of information technologies, practical employments.  

13. Methods and evaluation criteria:  
Evaluation criteria come true after a scale ЄКТС.  

it is current control (testing, questioning);  

it is final control - test (5 semester).  

14. Language of studies: Ukrainian. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


