
 

 

КАРТА ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 
 
1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА 2) Шифр за ОНП: ОК 4 

3) Карта дисципліни дійсна протягом навчального року: 2022/2023 

4) Освітній рівень: Другий рівень вищої освіти - магістр 

5) Форма навчання: денна 

6) Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

7) Спеціальність: 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

8) Компонента спеціальності: обов’язкова   

9) Семестр: 1 

10) Цикл дисципліни: дисципліна спеціальної підготовки 

11) Викладач (розробник карти): доцент, канд.техн.наук Самойленко А.А.  

12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс) «Основи підприємництва»,  

«Комерційна діяльність», «Лргістика». 

14) Мета курсу: Формування системних знань та принципів комерційної логістики, набуття практичних 

навичок щодо впровадження вітчизняними торговельними підприємствами сучасних методів управління 

матеріальними та іншими потоками.; навичок креативного логістичного мислення та розроблення пропозицій 

щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; навичок критичної оцінки 

економічної ефективності та наслідків здійснення комерційних логістичних рішень. 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентност

і 

1. ПР1.Використовувати базові знання з 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

Обговорення під час 

занять, індивідуальна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, 

ЗК8, СК1-4, 

СК6, СК10 

 

2. ПР2.Застосовувати набуті знання для виявлення, 

постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

Обговорення під час 

занять, індивідуальна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, 

ЗК8, СК1-4, 

СК6, СК10 

 

3. ПР5.Організовувати пошук, самостійний відбір, 

якісну обробку інформації з різних джерел для 

формування банків даних у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

Обговорення під час 

занять, індивідуальна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, 

ЗК8, СК1-4, 

СК6, СК10 

 

4. ПР8. Застосовувати одержані знання й уміння для 

ініціювання та реалізації заходів у сфері 

збереження навколишнього природного 

середовища і здійснення безпечної діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

Обговорення під час 

занять, індивідуальна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, 

ЗК8, СК1-4, 

СК6, СК10 

 

5. ПР12. Володіти методами та інструментарієм для 

обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

Обговорення під час 

занять, індивідуальна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, 

ЗК8, СК1-4, 

СК6, СК10 

 



 

 

 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

 

Лекція Практичне заняття 
Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

студента 

 24 (8) 26 (20) - Курсова робота 70 (92) 

Зміст: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

 

Лекції: 

1. Комерційна логістика як інструмент сучасної економіки 

2. Логістичне обслуговування комерційних операцій 

3. Оптимізація закупівельних рішень в комерційній логістиці  

4. . Оптимізація закупівельних рішень в комерційній логістиці (ч2) 

5. Управління товарними запасами у комерційній логістиці 

6. Управління товарними запасами у комерційній логістиці (ч2) 

7. Логістичні рішення щодо зберігання товарів на складах  

8. Логістичні рішення щодо зберігання товарів на складах (ч2) 

9. Організація транспортування в комерційній логістиці  

10. Організація транспортування в комерційній логістиці (ч2) 

11. Логістика дистрибуції товарів  

12. Інформаційні системи в комерційній логістиці  

Практичні роботи: 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№№ Назва теми Кількість годин 

денна заочна. 

1 Комерційна логістика як інструмент сучасної економіки 2 2 

2 Логістичне обслуговування комерційних операцій 2 2 

3 Оптимізація закупівельних рішень в комерційній логістиці 4 2 

4 Управління товарними запасами у комерційній логістиці  2 3 

5 Логістичні рішення щодо зберігання товарів на складах 4 3 

6 Організація транспортування в комерційній логістиці 4 4 

7 Логістика дистрибуції товарів 4 2 

8 Інформаційні системи в комерційній логістиці 4 2 

Всього  26 20 

 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота: 

№ 
Назва теми К лькість годин 

Денна Заочна 

1 Виконання індивідуального завдання у формі реферату згідно тем, 

наведених нижче  

12 12 

 Разом  12 12 

 

Виконання індивідуального завдання у формі реферату згідно тем, наведених нижче : 

 Сучасний ринок і логістика. 

 Логістика і конкурентноздатність підприємства. 

 Логістична концепція фірми. 

 Логістична інфраструктура. 

 Оптимізація логістичних каналів. 

 Логістичний сервіс. 

 Логістичні витрати. 



 

 

 Сучасна концепція логістичного управління. 

 Логістика виробничого підприємства. 

 Логістика транспортного підприємства. 

 Логістика торгового підприємства. 

 Логістика складування. 

 Інформаційні системи в логістиці. 

 Управління товарорухом в логістиці. 

 Логістична модель підприємства. 

 Ефективність створення і функціонування логістичних систем. 

 Логістика на рівні міжнародних економічних відносин. 

 Мікрологістичні системи виробництва. 

 Мікрологістична концепція KANBAN. 

 Логістична концепція MRP. 

 Мікрологістична концепція «Оптимізована виробнича технологія» 

 Мікрологістична концепція «Худе виробництво». 

 Логістичні концепції управління запасами. 

 Логістичні посередники. 

 Канали розподілу в логістиці. 

 Міжнародні логістичні системи. 

 

№ 
Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

2 Виконання курсової роботи 24 24 

 Разом  24 24 

 

Виконання індивідуального завдання у формі курсової роботи згідно тем, наведених нижче : 

1. Логістичне забезпечення стратегії управління запасами виробничого підприємства 

2. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства 

3. Обґрунтування проекту підвищення ефективного використання матеріальних ресурсів підприємства 

4. Управління товарно-матеріальними запасами підприємств 

5. Логістичне забезпечення виробництва і збуту продукції підприємства 

6. Аналіз та розробка шляхів раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства 

7. Удосконалення управління матеріальними запасами 

8. Маркетингова логістика як ринковий інструмент 

9. Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно- збутовою діяльністю 

10. Удосконалення логістичного обслуговування в системі обслуговування споживача 

11. Організація складської логістики на підприємстві 

12. Методологічні підходи до логістики постачання 

13. Логістична модель експортно-імпортних операцій 

14. Логістична система управління фінансовими потоками 

15. Логістичні системи в управлінні підприємством 

16. Закупівельна логістика в малому бізнесі 

17. Аналіз логістичного циклу на прикладі підприємства 

18. • Вдосконалення логістичних операцій на прикладі підприємства 

19. • Підвищення ефективності управління матеріальними потоками на прикладі підприємства 

20. Принципи та функції логістичного менеджменту 

21. Оцінка та регулювання витрат засобів логістичної інфраструктури підприємства 

22. Організація перевезень та управління на транспорті 

23. Організаційно-економічний механізм формування логістичної системи підприємства 

24. Логістичний менеджмент у формуванні материалопотоку торгівельного підприємства 

25. Логістичний менеджмент в управлінні підприємством 

26. Удосконалення методів управління логістичними процесами 

27. Транспортно-експедиторські операції в логістичній системі 



 

 

28. Система складування продукції в логістичній системі 

29. Товарна політика і управління запасами в логістичній системі 

30. Інвестиції і ризики в логістичній системі 

31. Функціонально-вартісний аналіз в раціоналізації транспортно- збутової і закупівельної діяльності 

підприємства 

32. Викристання сучасних методів ухвалення рішень в логістичній системі 

33. Проектування інтегральної логістики фірми 

34. Логістика транспортно-розподільних систем на рівні регіонів 

35. Створення і впровадження служби логістики на підприємстві 

36. Реорганізація логістичної системи підприємства 

37. Оцінка ефективності логістичної діяльності підприємства 

38. Розробка схем і аналіз логістичних процесів виконання замовлень клієнтів 

39. Вдосконалення управління ключовими видами логістичної діяльності в організації 

40. Вдосконалення методів логістичного аудиту і оцінки постачальників. 

 

Самостійна робота студента: 

№ Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Комерційна логістика як інструмент сучасної економіки 5 7 

2 Логістичне обслуговування комерційних операцій 5 7 

3 Оптимізація закупівельних рішень в комерційній логістиці 5 8 

4 Управління товарними запасами у комерційній логістиці  5 8 

5 Логістичні рішення щодо зберігання товарів на складах 5 7 

6 Організація транспортування в комерційній логістиці 5 8 

7 Логістика дистрибуції товарів 4 7 

8 Інформаційні системи в комерційній логістиці 4 8 

9 Індивідуальне завдання (курсова робота)  30 30 

10 Екзамен 2 2 

Всього  70 92 
 

17) Іспит: екзамен 

18) Основна література: 

1. Комерційна логістика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.А. Мазаракі, Т.Д. Москвітіна, В.М. 

Торопков та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 408 с. 

2. Москвітіна Т.Д. Торговельна логістика : навч. посіб. / Т.Д. Москвітіна. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2007. - 161 с. 

19) Додаткова література: 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 11. - Ст. 462. 

4. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР // Відом. Верховної Ради України (ВВР). - 1994. - 

№ 51. - Ст. 446. 

5. Про автомобільний транспорт : Закон України // Відом. Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 22. - Ст. 

105. 

6. Про транспортно-експедиторську діяльність : Закон України від 01.07.2004 № 1955-ІУ // Відом. Верховної 

Ради України (ВВР). - 2004. - № 52. - Ст. 562. 

7. Гаджинский А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. - М. : Дашков и К°, 2004.-431 с. 

8. Гаджинский А.М. Практикум по логистике / А.М. Гаджинский. - М. : Информ.-внедр. центр «Маркетинг», 

2009. - 312 с.  

9. Кальченко А.Г. Логістика: навч. посіб. / А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко - 2-ге вид. - Київ : Київ. нац. 

екон. ун-т, 2008. - 472 с. 

10. Крикавський Є.В. Логістичне управління : підручник / Є.В. Крикавський. - Львів : Вид-во «Львів, полех.», 

2012. - 683 с. 

11. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.В. Крикавський. - 2-ге вид., допов. і переробл. - 

Львів : Вид-во «Львів, політех.»; «Інтелект-Захід», 2006. - 456 с. 

12. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є.В. Крикавський. - 2-ге вид., допов. і переробл. - 

Львів : Вид-во «Львів, політех.»; «Інтелект-Захід», 2006. - 456 с. 



 

 

13. Крикавський Є.В. Логістика : компендіум і практикум / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. - 

Київ : Кондор, 2006. - 340 с. 

14. Тридід О.М. Логістичний менеджмент : навч. посіб. і О.М. Тридід, К.М. Таньков. - Харків : ВД «Інжек», 

2005. - 224 с. 

15. Управління логістикою : розробка стратегій логістичних операцій : пер. з англ. ; за наук. ред. О.Є. 

Міхейцева. - Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. - 368 с. 

16. Фролова Л.В. Механізм логістичниго управління торговельним підприємством / Л.Ф. Фролова. - Донецьк, 

ДонДУЕТ. - 2013. - 322 с. 

17. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування : підручник / Н.І. Чухрай. - Львів : Вид-во «Львів, полех.», 2014. - 

570 с. 

Електронні ресурси 

1. Європейська логістична асоціація. - Режим доступу : elalog.org 

2. Українська логістична асоціація. - Режим доступу : ula-online.org 

3. Журнал «Логінфо». - Режим доступу : loginfo.ru 

4. Логістичні послуги. - Режим доступу : eurolog.com 

5. Логістичний портал. - Режим доступу : cia-center.ru 

6. Логістичний оператор. - Режим доступу : «RABEN» гаbеn-group.соm 

7. Транспорті логістичні послуги. - Режим доступу : evrologistika.ru 

8. Інститут логістики, Польща. - Режим доступу : ilim.poznan.pl 

20) Робоче навантаження студента, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ Форма занять 
Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  24 (8)  

2. 
Практичне 

заняття 
26(20)  

3. 
Лабораторні 

заняття 
- 

4. 
КП/КР/РГР/ 

Контр.роб. 
36 (36) 

5.  
Форма 

контролю 
Екзамен  2 (2) 

 Всього годин 120 (50) / 120 (28) 

22) Сума всіх годин: 120 

23) Загальна кількість кредитів ЕСТS  4 

24) Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 50(28) 

25) Кількість необхідних годин (кредитів ЕСТS)  СРС для забезпечення 

аудиторного навантаження: 
 

26) Кількість годин (кредитів ЕСТS) СРС ,  забезпечених навчальним планом: 120 

27) Примітки: Методичне забезпечення (бібліотека КНУБА) 

1. Комерційна логістика: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Самойленко А.А. - К.: 

КНУБА, 2021. – 20с. 

2. Комерційна логістика: методичні рекомендації до виконання практичних (семінарських) занять / 

Самойленко А.А. - К.: КНУБА, 2021. – 40 с. 

3. Комерційна логістика: методичні рекомендації до виконання контрольних (індивідуальних) робіт / 

Самойленко А.А. - К.: КНУБА, 2021. – 16 с. 

4. Комерційна логістика: збірник тестових завдань / Самойленко А.А. - К.: КНУБА, 2021. – 56 с. 

5. Комерційна логістика: опорний конспект лекцій / уклад.: А.А.Самойленко; – Київ: КНУБА, 2022. – 132 с. 

6. Комерційна логістика: методичні рекомендації до виконання курсових робіт /уклад.: П.В.Захарченко, 

А.А.Самойленко. – Київ: КНУБА, 2022. – 20 с.  
 


