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Короткий зміст освітнього компоненту: Метою є формування у 

студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних 

знань з теорії та практики з питань технології розробки логістичних 

систем на макро- та мікрорівнях, а також формування практичних 

навичок проектування логістичних систем на рівні автотранспортного 

підприємства.  

  Методологічні основи проектування логістичних систем. 

Життєвий цикл і режими функціонування логістичної системи. 

Принципи та процес проектування логістичних систем. Дослідження 

інфраструктури та вибір місця розміщення логістичного об’єкта. 

Визначення та гармонізація потужностей логістичних об’єктів. 

Проектування внутрішньовиробничих логістичних систем. Методи та 

моделі оцінювання розвитку логістичних систем  автотранспортних 

підприємств. Проектування ланцюгів створення вартості. 

Проектування інтегрованих логістичних систем. Управління проектом з 

розробки та впровадження логістичної системи. 

 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни 

«Менеджмент організацій», «Управління якістю», «Корпоративне 

управління». 

 

Компетентності:  

Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

mailto:irina7vf@gmail.com


Спеціальні (фахові) компетентності: СК 1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у 

тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. СК 5.  Здатність 

створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління, спілкуватися з експертами з інших галузей при вирішенні 

проблем логістичної діяльності підприємства, вирішувати 

спеціалізовані завдання, пов’язані із забезпеченням стійкості 

логістичних систем. СК 9. Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організацій транспортно-логістичних систем, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.  

 

Результати навчання: ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. ПРН3. 

Проектувати ефективні системи управління організаціями.  

 

Методи навчання,форми та методи оцінювання:  

а) пояснювально-ілюстративні, або інформаційно-перцептивні: 

розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, демонстрування 

відео-файлів та ін.;  

б) метод проблемного викладання (дослідження випадків (case 

studies), рольові ігри та симуляції (імітації певних процесів та явищ);  

в) частково-пошуковий, або евристичний спосіб (в процесі 

розв'язання конкретної проблеми, застосовується одне або кілька 

складних умінь логічного мислення, які утворюють його основний 

зміст);  

г) дослідницький метод – здобувачі самостійно вивчають 

літературу, другі джерела, ведуть спостереження та виміри і 

виконують інші дії пошукового характеру.  

 

 

  Політика оцінювання  

– Політика щодо дедлайнів та перескладання:  

  Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

  Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 – Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв).  

– Політика щодо відвідування:  

   Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 



міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.  

    

   Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, 

питання для поточного контролю, тести, задачі, вправи, питання для 

підсумкового контролю. 

   Контроль в цілому здійснюється у вигляді тестування у 100 

бальній системі. 

 

 

Рекомендована література: 

Базова література 

1. Гутаревич В.О. Проектування транспортних систем енергоємних 

виробництв: навч. посіб. / В.О. Гутаревич, В.О. Будішевський, О.О. 

Пуханов. – Донецьк: Інфо-Друк, 2008. – 454 с. 

2. Дыбская В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в 

складировании и грузопереработке. – М.: ВИНИТИ РАН, 2002. – 264 с. 

3. Економіка логістичних систем: монографія / Василевський М. та ін.; 

за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів: Вид-во 

Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с. 

4. Крикавський Є. Логістика: компендіум і практикум: навч. посібник / 

[Крикавський Є., Чухрай Н., Чорнописька Н.]. – К.: КОНДОР, 2006. – 

340 с. 

5. Крикавський Є.В. Логістичне управління: підручник / Є.В. 

Крикавський. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська 

політехніка», 2005. – 684 с.  

6. Крикавський Є.В. Логістичні системи: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, 

Н.В. Чорнописька. – Львів: Вид-во Національного університету 

«Львівська політехніка», 2009. – 264 с. 

7. Методы и модели теории логистики: учеб. пособие / Под ред. 

Лукинского В.С. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с. 

8. Організація та проектування логістичних систем: підручник / за ред. 

М.П. Денисенка, П.Р. Левковця, Л.І. Михайлової. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 336 с. 

9. Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Сток Дж. Р., 

Ламберт Д.М.; [пер. с 4-го англ. изд.]. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 52. 

10. Сумець О.М. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Ч.1. 

Логістика як інструмент ринкової економіки: навч. посіб. / О.М. Сумець. 

– [2-ге вид., доп.]. – К.: Хай-ТекПрес, 2010. – 274 с. 

11. Шапиро Д. Моделирование цепи поставок / Д. Шапиро; под ред. 

В.С. Лукинского. – СПб: Питер, 2006. – 720 с. 

12. Шинкаренко В.Г. Проектування логістичних систем: навчальний 

посібник / В.Г Шинкаренко, І.М. Ананко. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 286 с. 



Допоміжна література 

1. Інвестиційний потенціал у логістиці: на прикладі автотранспорту 

[навч. посібник]/ К.Е. Фесенко, Л.Г. Зайончик, М.П. Денисенко, В.Г. 

Кабанов. – К.: Науковий світ, 2002. – 259 с. 

2. Калянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов / 

Калянов Г.Н. – М.: СИНТЕГ, 2000. – 212 с. 

3. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и 

управлении: учебник / Козырев А.А. – СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А.,2000. – 360 с. 

4. Колесников С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологи 

управления предприятием. – М.: «Статус-Кво 97», 2001. – 336 с. 

5. Мазур И.И. Управление проектами: [справочное пособие ] / [Мазур 

И.И., Шапиро В.Д. и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. -  М.: 

Высшая школа, 2001. – 875 с. 

6. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент / [Чейз 

Р.Б., Эквиалайн Н.Д., Якобз Р.]. – М.: Вильямс, 2008. – 1184  с. 

7. Gourdin Kent N. Global logistic management: a competitive advantage 

for the new millennium. – Oxford: Blackwell business, 2001. – 299 p. 

 

Додаткові джерела:  

1. Дистанційний курс: 
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=517 

2. http://portal.khadi.kharkov.ua/ 
3. http://konesh.ru/proektirovanie-logisticheskih-sistem.html 
4. http://www.logistics-gr.com/ 
5. http://www.studfiles.ru/preview/2800246/ 
6. http://www.lgroup.com.ua/logistic.php 
7. http://www.logaudit.ru/services/logisticheskie-

sistemy/proektirovanie/ 
8. http://iots-lab.org/8417-proektirovanie-logisticheskih-sistem-

uchebnik-i.h 


