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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Управління логістичними системами» є складовою циклу 

спеціальної підготовки докторів філософії галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  

освітньо-наукової програми «Підприємництво торгівля та біржова діяльність». 

Трансформація моделей економічної діяльності окремих суб’єктів господарювання 

перебуває сьогодні під впливом не тільки локальних, а й глобальних чинників. Розвиток 

гібридних форматів комерційної діяльності, на фоні прискорення економічних операцій та 

уніфікації моделей споживчої поведінки в цілому світі, визначають особливу актуальність 

інноваційних рішень, як на рівні окремого підприємства чи об’єднання підприємств, так і на 

макроекономічному рівні.  

 Слід зазначити, що на сучасному етапі розвиток національних підприємств 

характеризується суттєвим дефіцитом інноваційних проектів, що закономірно призводить до 

втрати ними конкурентних позицій, як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках збуту своєї 

продукції. Залишається також невирішена концептуальна системна проблема національної 

промисловості – адаптивність до динамічних ринкових змін. Багато вітчизняних компаній, 

навіть за умови використання конкурентоспроможних технологічних рішень, просто не 

сформували ефективні механізми маркетингового забезпечення своєї діяльності та 

логістичної підтримки своїх споживачів. Слід вказати також на існування суттєвої 

методологічної проблеми вітчизняної управлінської школи, а саме відсутність системного та 

інтегрованого управління бізнес-процесами галузевого чи регіонального рівня.  

Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у здобувачів наукового 

ступеня цілісного розуміння ефективного формування та управління логістичними 

системами на сучасних регіональних і глобальних ринках.    

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні цілісних знань та 

професійних практик у PhD здобувачів необхідних для управління логістичними 

системами шляхом отримання програмних компетентностей; оволодіння ними 

методичним інструментарієм розробки та проектування логістичних систем; формуванні  

у здобувачів навичок проведення наукових досліджень, створення економіко-математичних 

моделей прогнозування та аналізу комерційно-логістичних операцій 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Управління логістичними 

системами» ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у 

процесі вивчення навчальних дисциплін  «Методологія економічних досліджень», 

«Економетричне моделювання в ІТ-середовищі», та інших навчальних дисциплін.  

 Предметом дисципліни є система засобів і типологія логістичних систем, методи, 

процеси і дії суб’єктів  на різних ринках від  закупівлі матеріальних факторів виробництва до 

обслуговування споживачів готової продукції. 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування навчальної дисципліни 

здобувач набуває науково-дослідницькі компетенції та зможе отримати наступні 

результати навчання: 

знати/знання: 

- володіти теоретичними, організаційними, методологічними та методичними 

засадами сучасного управління логістичними системами;  

- розуміти сучасні технології залучення ресурсів та механізми хеджування 

ризиків комерційно-логістичних операцій; 

- володіти алгоритмами формування логістичних стратегій на локальних і 

глобальних рівнях, способами конкурентної боротьби на основі використання логістичних 

систем; 

вміти/вміння: 

- застосовувати методичні інструменти аналізу логістичних систем та 

інтегрованих бізнес-процесів сучасних виробничо-комерційних компаній; 



- проводити прикладні дослідження у сфері управління логістичними 

системами, здійснювати критичний аналіз та пошук резервів підвищення ефективності у цій 

сфері; 

- розробляти, економічно обґрунтовувати та організаційно забезпечувати 

стратегічні, тактичні та оперативні рішення щодо управління логістичними системами; 

- оцінювати логістично-комерційний потенціал компаній; 

- використовувати сучасні інформаційно-програмні комплекси щодо управління 

логістичними системами, з використанням smart-технологій; 

комунікація: 

- вільно спілкуватися з питань управління логістичними системами на 

національному та глобальному рівнях, з партнерами з різних країн, підрядниками різних 

галузей економіки; 

- забезпечувати партнерські взаємовідносини учасників систем, згідно з 

конкурентними бізнес-моделями їх діяльності, а також використовуючи різні договірні 

способи оформлення; 

- володіти професійною термінологією логістично-комерційної діяльності на 

українській та англійській мовах, включаючи традиційні скорочення та сталі комерційні 

фабули формулювання умов здійснення поставок; 

Відповідальність і автономія 

- демонструвати гнучкість в управління логістичними системами та 

обґрунтування рішень щодо аутсорсингу окремих елементів; менеджменту в управлінні 

діяльністю підприємства; 

- нести відповідальність за результати прийнятих управлінських рішень, 

включаючи здатність до саморозвитку та критичного аналізу діяльності всіх партнерів. 

 

 

  



1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Сутність і задачі управління логістичними системами 

 Предмет, призначення, основні завдання, спрямованість та зміст навчальної 

дисципліни «Управління логістичними системами». Місце дисципліни у навчальному 

плані підготовки здобувачів наукового ступеня.  

 Сучасний етап розвитку світової економіки та комерційних технологій. Сутність 

логістичного управління процесами руху і трансформації ресурсів у ланцюзі «постачання 

– виробництво – реалізація – обслуговування».  

Дефініція, об'єкти та суб'єкти системи логістичного менеджменту. Сучасні задачі 

логістичного менеджменту. Еволюція логістичного менеджменту. Основні вимоги до 

розробки ефективного управління  

логістичними системами. Світовий досвід і перспективи логістичного менеджменту в 

Україні.  

 

Тема 2. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки 

Логістика як новий напрям в організації руху товару у сфері виробництва, обігу, 

інформації. Ключові фактори актуалізації предметного поля логістичного менеджменту. 

Визначення логістичного менеджменту. Вплив логістичного менеджменту на 

ефективність виробництва за рахунок зменшення витрат на матеріально-технічне 

постачання і транспорт. Основні задачі логістичного менеджменту. 

Поняття «логістична система» та його еволюція. Ключові етапи становлення 

логістичних систем світу. Сучасні вектори подальшого розвитку логістичних систем. 

Основні критерії вимоги до розробки ефективного управління логістичними 

системами. Стандарти кращої практики організації логістичних систем. Азійський, 

Європейський та Американський ринки логістичних послуг та вимоги до побудови систем 

логістики. 

 

Тема 3. Логістичний інтерфейс партнерства в глобальному економічному середовищі 

Поясність інтерфейс (взаємозв’язок) логістичного менеджменту з іншими 

функціональними видами менеджменту. Охарактеризуйте логістичний менеджмент за 

різними бізнес-процесами компаній.  

Комерційне партнерство та логістичне адміністрування, його складові. Фактори 

логістичної концепції господарювання, як спосіб підвищення конкурентоспроможності.  

Завдання та функції логістичних служб окремих компаній та їх інтеграційних 

об’єднань. Місце логістичної стратегії в комплексній системі інноваційного розвитку 

підприємства. Управління стратегічними розривами у ланцюгах постачання. 

 

Тема 4. Методологічні основи логістичного менеджменту інтегрованих систем 

 Додаткова «логістична» споживча цінність товару. Основна мета формування 

логістичних систем на ринках та інтегрованість корпоративних цілей окремих компаній. 

Рівні логістичних систем: глобальний, міжгалузевий, міжорганізаційний, 

міжфункціональний, операційний. Логістична місія управління системою постачання. 

Операційні функції, фази і стадії логістичного обслуговування. Основні напрями 

вдосконалення та подальшого розвитку логістичного менеджменту економічних систем.  

Поняття, сутність і спрямованість логістичної стратегії в ринковому просторі. Мета і 

завдання розробки й реалізації логістичної системи компанії та її інтеграція до систем 

вищого рівня.  

 Типи стратегічних рішень у логістичній організації бізнес-діяльності в окремих 

сферах. Драйвери та стопери розвитку менеджменту логістичних систем. 



 

Тема 5. Принцип системності логістичного управління та його прикладна реалізації 

 Діалектична умов, засобів та цілей сучасного логістичного бізнесу. Поняття 

логістичних процесів, ланцюгів та потоків. Сутність логістичного підходу до управління 

потоковими процесами. Об’єктна та процесна домінанти в проектуванні логістичних 

систем. Відмінності логістичного управління від традиційного менеджменту.  

Принципи системності логістичного управління в ієрархії інших складових 

управління розвитком підприємства. Особливості застосування системних переваг 

спільної діяльності у практичній діяльності логістичних організацій та їх підрозділів. 

Функціональне наповнення ключових елементів логістичних систем різних рівнів.  

 

Тема 6. Логістична аналітика та функціонування проектування логістичних систем 

Поняття «логістична функція». Цільова оптимізація логістичних функцій: критерії, 

підходи та моделі. Часові, ресурсні та інформаційно-знаневі обмеження створення 

логістичних систем. Логістичні мережі та центри прийняття рішень. Загальносистемні 

економічні та соціальні інтереси учасників логістичної системи.  

 «Департаментизація» логістичних функцій в економічних системах різних рівнів. 

Договірні основи управління логістичними системами, потоками та мережами. Алгоритм 

узгодження умов контрактів в логістичних системах. Синхронізація логістичної діяльності 

учасників логістичної системи у просторі та часі. Мережеві методи організації 

логістичних операцій в економічних системах.   

 Об'єктивна необхідність логістичної аналітики в теоретичному та прикладному 

вимірах. Стандарти обміну даними в логістичних системах. Стратегічний, тактичний та 

оперативний логістичний аналіз логістичних систем. Класифікація методів логістичного 

аналізу.  

Інформаційна база логістичної аналітики при проектуванні та функціонування 

економічних систем. Організація інформаційного обміну при здійсненні логістичної 

діяльності. Методи і прийоми консолідованого логістичного аналізу. Показники для 

виміру результатів виконання функцій логістичними системами. Розробка ключових 

показників результативності функціонування логістичних систем та їх значення для 

стабілізації та розвитку взаємостосунків компаній-учасників. 

 

Тема 7. Регулювання логістичної діяльності у різних сферах 

Нормативно-правові методи регулювання логістичної діяльності на різних ринках: 

постачання продуктів харчування, ринки хімічної продукції, безпека постачання 

фармацевтичних товарів та інше. Соціально-психологічні методи управління логістичним 

персоналом.  

Технолого-організаційні методи управління функціонуванням і розвитком 

логістичної інфраструктури. Стандарти та вимоги до логістичних послуг в різних країнах 

світу. Корпоративні стандарти постачання світових лідерів різних ринків.  Типовий підхід 

до узгодження та імплементації вимог екологічності, економічності, стійкості та інших 

відповідно до уставленої практики діяльності у певному регіоні.  

 Сучасні інформаційні технології у формуванні логістичних систем. Організація 

логістичних інформаційних систем, інформаційних або комп'ютерних розрахункових 

мереж, локальних розрахункових мереж для підвищення ефективності логістичного 

менеджменту. Порівняльний аналіз транзакційних та аналітичних інформаційних 

технологій. Сучасні логістичні бази даних у комерційній діяльності компаній окремих 

регіонів світу. 

 

Тема 8. Ефективність функціонування логістичних систем 

Умови та фактори забезпечення ефективності функціонування логістичної системи. 

Оцінка ефективності логістичних систем за різними підходами: цільовим, результатним, 



витратним, фінансовим, часовим, експертним. По-елемента оцінка ефективності 

функціонування логістичних систем. Характеристика гнучкості і партійності логістичних 

систем. Передумови утворення інтегрованих логістичних систем, що охоплюють 

функціональні задачі. Основні логістичні показники системного характеру. 

Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем. Прогнозування розвитку 

логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці. Системний аналіз як основний 

метод обґрунтування та прийняття логістичних рішень. Моделювання в логістиці. 

Інструменти формалізації та прийняття рішень в логістичних системах. Оптимізація 

логістичних рішень.  

 

Тема 9. Сучасні підходи до проектування логістичних систем у глобальному вимірі 

Розроблення логістичних ланцюгів. Домінуючі концепції логістичного 

менеджменту: мінімізація загальних витрат, планування потреб в ресурсах (МRP), точно в 

термін (just in time), повільного виробництва (lean production), загального управління 

якістю (TQM), швидкого реагування на попит (SRP). Суть та особливості кожної 

концепції у глобальному контексті.  

Відомі кейси побудови логістичних систем у світі. Структуризація системи 

логістичного управління: досвід міжнародних компаній. Прямі й зворотні зв'язки в 

інтегрованих логістичних системах. Принципи горизонтального управління суб'єктами 

логістичного ланцюга.  

Проектування ефективних логістичних систем та їх ієрархічність. Структура 

процесів логістичного партнерства в інтегрованих системах. Характеристика підсистем 

забезпечення. Дивергенція, трансформація та конвергенція завдань та альтернатив 

логістичного управління.  

 

Тема 10. Сучасні логістичні системи та можливості входження до них українських 

компаній 

Співпраця, конфлікти та конкуренція в логістичних системах. Фінансові потоки та їх 

класифікація в логістичних системах. Нетрадиційні форми об’єднань і залежності 

компаній.  

Вхідні бар’єри для підключення до логістичних систем. Глобальні логістичні 

системи континентів та їх технологічна еволюція. Оцінка рівня готовності регіонального 

оператора до роботи в глобальних логістичних системах. Транспарентність та 

дискримінація в логістичних системах. 

 

 

  



2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

з дисципліни «Управління логістичними системами» для здобувачів освітньо-

наукової програми 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Таблиця 1 - Карта навчальної роботи 

№ семінарського (практичного, 

лабораторного) заняття 

Форма самостійної роботи 

здобувача 

Види семінарських (практичних, 

лабораторних) занять* 

Максимальна 

кількість балів 

І. За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 
Контактне заняття 1 (2 год) 

1.Сутність і задачі управління логістичними 

системами  

Попередня підготовка з 

визначених питань 

Семінар - розгорнута бесіда. 

Тестування 
3 

Контактне заняття 2 (2 год) 

2.Логістичний менеджмент як інструмент 

сучасної економіки 

Опрацювання теоретичних основ 

прослуханого лекційного 

матеріалу та додаткової 

літератури. 

Проблемний семінар. Пілотне 

опитування  
3 

Контактне заняття 3 (2 год) 

3.Логістичний інтерфейс партнерства в 

глобальному економічному середовищі 

Опрацювання проблемних 

ситуацій 

Семінар-розв‘язання проблемних 

завдань. Тестування 
3 

Контактне заняття 4 (2 год) 

4. Методологічні основи логістичного 

менеджменту інтегрованих систем 

Попередня підготовка з 

визначених питань 

Семінар – розгорнута бесіда. 

Тестування 
3 

Контактне заняття 5 (2 год) 

5.Принцип системності логістичного управління 

та його прикладна реалізація 

Опрацювання проблемних 

завдань 

Семінар-розв‘язання проблемних 

завдань. Тестування 
3 

Контактне заняття 6 (2 год) 

6. Логістична аналітика та функціонування 

логістичних систем 

Опрацювання проблемних 

завдань. Вивчення метод 

розрахунку, розв’язання задач-

вправ 

Семінар-розв‘язання проблемних 

завдань. Тестування 
3 

Контактне заняття 7 (2 год) 

Контактне заняття 1 (2 год) 

7. Регулювання логістичної діяльності у різних 

сферах 

Опрацювання проблемних 

ситуацій 

Семінар-розв‘язання проблемних 

завдань. Тестування  
3 

Контактне заняття 8 (2 год) 

8.Ефективність функціонування логістичних 

систем  

Попередня підготовка з 

визначених питань 

Семінар-розв‘язання проблемних 

завдань. Тестування 
3 

Контактне заняття 9 (2 год) 

9.Сучасні підходи до проектування логістичних 

систем у глобальному вимірі 

Попередня підготовка з 

визначених питань 

Семінар-розв‘язання проблемних 

завдань. Тестування 
3 

Контактне заняття 10 (2 год) 

10. Сучасні логістичні системи та можливості 

входження до них українських компаній 

Завчасна підготовка за 

визначеними темами та 

опрацювання проблемних 

ситуацій 

Семінар-дискусія, розв‘язання 

проблемних завдань 
3 

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 30 

ІІ. Виконання модульного завдання (модульний контроль) 

Виконання   модульного завдання (модульний контроль) 10 

Усього балів за модульне завдання (модульний контроль) 10 

ІІІ. Виконання  індивідуальних завдань (не більше 2-х  за вибором аспіранта) 10 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою  5 

2. Участь в майстер-класах, форумах, конференціях 5 

3.Підготовка до лекцій, практичних занять, майстер-класів, зустрічей з проблематики даної дисципліни  5 

4.Участь у програмах здобуття неформальної освіти (за наявності відповідних сертифікатів)  5 

5.Участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях, які проводяться викладачем навчальної дисципліни та 

відповідають її спрямуванню 
5 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань 10 

Разом балів за  СРЗ 50 

 



2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

 

Для оцінювання знань здобувачів важливо визначити оптимальну кількість видів 

контролю і його форми в межах заняття так, щоб  присутній на занятті здобувач мав 

реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за 

умови належної підготовки. 

Поточний контроль здійснюється у таких формах: 

— усне звітування аспіранта про вивчення відповідних тем дисципліни; 

—  участь в наукових диспутах; 

— розв’язання задач;  

— написання і захист есе, бібліографічних оглядів за узгодженою з викладачем 

темою; 

— написання і захист індивідуальної роботи; 

— модульне завдання (модульний контроль) 

— презентація і захист аналітичних звітів та інших видів індивідуальної роботи тощо. 

Відповідно до Карти самостійної роботи аспіранта, максимальна кількість балів, яку 

можна отримати за участь у одному практичному занятті, дорівнює трьом балам, 

виконання модульного  завдання (модульний контроль)  10 балів і  виконання 

індивідуальних завдань (не більше 2-х  за вибором аспіранта)  максимальна оцінка   за два 

завдання 10 балів. Питання модульного завдання (модульний контроль) оцінюється 1 або 

0 балів. Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється в формі ЕКЗАМЕНУ. 

 Загальна підсумкова оцінка знань з дисципліни складається із суми балів за 

результатами опанування дисципліни (табл.2).  

Таблиця 2 - Форми контролю результатів навчальної діяльності аспірантів та їх 

оцінювання 

Перелік завдань та 

 форм контролю  результатів навчання здобувачів 

Максимальна кількість 

балів 

І. За систематичність і активність роботи на контактних заняттях 

20 годин (10 занять) 

Дискусія, диспут, мозгова атака, ситуаційний аналіз, 

тестування , роботи в малих групах тощо 

«3» х  10 = 30 

ІІ. Виконання модульного завдання (модульний контроль)  10 х 1 = 10 

ІІІ. Виконання інших індивідуальних завдань (не більше 2-х  за 

вибором аспіранта) 

5 х 2 = 10 

Всього 50 

 

Оцінювання за певний вид робіт на  практичному занятті диференціюється 

відповідно до рівня знань здобувачів за  наведеною шкалою (табл.3). 

Таблиця 3 -  Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань 

здобувачів 

Можлива максимальна оцінка за 

певну форму роботи (завдання), балів 

Рівень виконання 

Відмінний 

 

Добрий 

 

Задовільний 

 

Незадовільний 

 

3 3 2 1 0 

 

 

 

 



3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗАОЧНОЇ  ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  з 

дисципліни «Управління логістичними системами» для здобувачів освітньо-наукової 

програми 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Таблиця 4 – Карта навчальної роботи 

№ семінарського (практичного, лабораторного) 

заняття 

Форма самостійної роботи 

здобувача 

Види семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять* 

Максимальна 

кількість балів 

І. За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

Контактне заняття 1 (2 год) 
1.Сутність і задачі управління 

логістичними системами  

Попередня підготовка з 
визначених питань 

Семінар - розгорнута 
бесіда. 

Тестування 

3 

Контактне заняття 2 (2 год) 

2.Логістичний менеджмент як інструмент 

сучасної економіки 

Опрацювання теоретичних 

основ прослуханого 

лекційного матеріалу та 

додаткової літератури. 

Проблемний семінар. 

Пілотне опитування  
3 

Контактне заняття 3 (2 год) 

3.Логістичний інтерфейс партнерства в 

глобальному економічному середовищі 

Опрацювання проблемних 

ситуацій 

Семінар-розв‘язання 

проблемних завдань. 

Тестування 

3 

Контактне заняття 4 (2 год) 

4. Методологічні основи логістичного 

менеджменту інтегрованих систем 

Попередня підготовка з 

визначених питань 

Семінар – розгорнута 

бесіда. 

Тестування 

3 

Контактне заняття 5 (2 год) 

5.Принцип системності логістичного 

управління та його прикладна реалізація 

Опрацювання проблемних 

завдань 

Семінар-розв‘язання 

проблемних завдань. 

Тестування 

3 

Контактне заняття 6 (2 год) 
6. Логістична аналітика та 

функціонування логістичних систем 

Опрацювання проблемних 

завдань. Вивчення метод 
розрахунку, розв’язання 

задач-вправ 

Семінар-розв‘язання 
проблемних завдань. 

Тестування 

3 

Контактне заняття 7 (2 год) 

7. Регулювання логістичної діяльності у 

різних сферах Ефективність 

функціонування логістичних систем  

Попередня підготовка з 

визначених питань 

Семінар-розв‘язання 

проблемних завдань. 

Тестування 

6 

Контактне заняття 8 (2 год) 

8.Сучасні підходи до проектування 

логістичних систем у глобальному 

вимірі. Сучасні логістичні системи та 

можливості входження до них 

українських компаній 

Попередня підготовка з 

визначених питань 

Семінар-розв‘язання 

проблемних завдань. 

Тестування 

6 

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 30 

ІІ. Виконання модульного завдання (модульний контроль) 

Виконання модульного завдання (модульний контроль) 10 

Усього балів за індивідуальне завдання 10 

ІІІ. Виконання інших індивідуальних завдань (не більше 2-х  за вибором аспіранта) 10 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 5 

2. Участь в майстер-класах, форумах, конференціях 5 

3.Підготовка до лекцій, практичних занять, майстер-класів, зустрічей з проблематики даної 

дисципліни 
5 

4.Участь у програмах здобуття неформальної освіти (за наявності відповідних сертифікатів) 5 

5.Участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях, кі проводяться викладачем навчальної 

дисципліни та відповідають її спрямуванню 
5 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань 10 

Разом балів за  СРЗ 50 



3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.  

Для оцінювання знань здобувачів важливо визначити оптимальну кількість видів 

контролю і його форми в межах заняття так, щоб  присутній на занятті здобувач мав 

реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за 

умови належної підготовки. 

Поточний контроль здійснюється у таких формах: 

— усне звітування аспіранта про вивчення відповідних тем дисципліни; 

—  участь в наукових диспутах; 

— розв’язання задач;  

— написання і захист есе, бібліографічних оглядів за узгодженою з викладачем 

темою; 

— модульне завдання (модульний контроль) 

— презентація і захист аналітичних звітів та інших видів індивідуальної роботи тощо. 

Відповідно до Карти самостійної роботи аспіранта, максимальна кількість балів, яку 

можна отримати за участь у одному практичному занятті, дорівнює трьом балам, 

виконання модульного  завдання (модульний контроль)  10 балів і  виконання 

індивідуальних завдань (не більше 2-х  за вибором аспіранта)  максимальна оцінка   за два 

завдання 10 балів. 

Питання модульного завдання (модульний контроль) оцінюється 1 або 0 балів. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється в формі ЕКЗАМЕНУ. 

 Загальна підсумкова оцінка знань з дисципліни складається із суми балів за 

результатами опанування дисципліни (табл.5).  

Таблиця 5 - Форми контролю результатів навчальної діяльності аспірантів та їх 

оцінювання 

Перелік завдань та 

 форм контролю  результатів навчання здобувачів 

Максимальна кількість 

балів 

І. За систематичність і активність роботи на контактних заняттях 
20 годин (10 занять) 

Дискусія, диспут, мозгова атака, ситуаційний аналіз, 

тестування , роботи в малих групах тощо 

«3» х  10 = 30 

ІІ. Виконання модульного завдання (модульний контроль)  10 х 1 = 10 

ІІІ. Виконання інших індивідуальних завдань (не більше 2-х  за 

вибором аспіранта) 

5 х 2 = 10 

Всього 50 

 

  



4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ 

Самостійна робота здобувача (СРЗ) — це форма організації навчального процесу, 

за якої заплановані завдання виконуються здобувачем під методичним керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі.  

 СРЗ є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на 

глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній 

професійній діяльності. 

 Метою СРЗ є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого 

програмою та послідовне формування у здобувачів самостійності як риси характеру, що 

відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.  

Під час самостійної роботи здобувач має бути активним учасником навчального 

процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі. 

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснюється 

відповідно до чинного Порядку оцінювання знань здобувачів, за такими об’єктами 

контролю: 

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) 

заняттях; 

б) виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи; 

в) виконання модульних контрольних робіт. 

Самостійна робота здобувачів включає  різні форми, які визначаються робочою 

навчальною програмою залежно від мети, завдань та змісту дисципліни зокрема: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

- виконання домашніх завдань; 

- підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять; 

- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); 

- підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення; 

- виконання індивідуальних завдань тощо. 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи здобувачів, яка 

передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей здобувачів 

і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які здобувачі одержують в 

процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання 

розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, 

підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до 

конференцій, участь в олімпіадах тощо.  

Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка 

здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.  

Індивідуальні завдання виконуються здобувачами самостійно під керівництвом 

викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним здобувачем. 

У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть 

залучатися кілька здобувачів. 

Можливі форми практичної реалізації СРЗ, а також форми контролю наведено 

нижче (табл.6).  

 

 

 

 



Таблиця 6 - Форми практичної реалізації СРЗ 
Види та форми самостійної роботи здобувачів Форми контролю 

1 2 

І. Підготовка до аудиторних занять 

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, 

текстів лекцій тощо 

1.2. Виконання домашніх завдань 

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм 

поточного контролю 

 

1.1. Усне опитування 

1.2. Перевірка правильності виконання завдань 

1.3. Тестування 

1.4. Написання контрольної роботи тощо 

1 2 

ІІ. Пошуково-аналітична робота 

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою  

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему 

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 
2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка 

аналітичної записки (Case study) 

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час 

аудиторних занять або індивідуальних контрольних 

робіт 

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час 
аудиторних занять або  ІКР 

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під 

час аудиторних занять або ІКР 

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у 

діловій грі 

2.5. Перевірка правильності виконання завдань 

ІІІ. Наукова робота 

3.1. Участь у наукових конференціях і семінарах 

3.2. Підготовка наукових публікацій 

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів 

кафедри(факультету) 

3.1. Доповіді на наукових конференціях і семінарах 

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених 

матеріалів до публікації 

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР 

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг 

4.1. Проходження  стажування, педагогічна практика  

4.2. Участь у тренінгу 

4.1. Звітування за результатами стажування,  

педагогічної практики  

4.2. Оцінювання участі в тренінгу 

 

Формат представлення результатів індивідуальної і самостійної роботи: 

презентація в MS Power Point та у звичайному текстовому форматі MS Word і ін.  

Оформлення роботи здійснюється згідно з вимогами до звітів про науково-дослідні 

роботи, встановленими Державними стандартами України ДСТУ 3008-2105 і ДСТУ 

7.1:2006 та з урахуванням інших офіційних відомчих рекомендацій.  

Основними критеріями оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань 

для самостійної роботи здобувачів є:  

‒ обґрунтування вибору теми та її актуальності для практичної діяльності у сфері 

економіки; 

‒ постановка дослідницьких завдань і вибір переліку представлених у роботі 

статистичних показників;  

‒ актуальність статистичних даних;  

‒ якість і самостійність виконання здобувачами поставлених завдань; 

‒ рівень аргументації авторських висновків і рекомендацій, отриманих за 

результатами проведених досліджень;  

‒ рівень обґрунтованості методів і прийомів дослідження; 

‒ якість підготовки звіту з проведеного дослідження та презентаційних матеріалів до 

нього; 

‒ повнота відповідей і переконливість аргументів під час захисту результатів 

виконання індивідуального завдання для самостійної роботи.  

Максимальна кількість балів за виконання індивідуального завдання для здобувачів  

10 балів. Критерії оцінювання індивідуальних завдань наведено в табл. 7. 

 



Таблиця 7- Критерії оцінювання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

здобувачів 
Критерій Максимальна кількість балів 

Володіння теоретичним матеріалом  1 

Обґрунтованість позиції 1 

Статистичні дані, графічне та картографічне оформлення 

дослідження 
1 

Комунікативні здібності, що проявляються у вмінні представити 

результати дослідження аудиторії 
1 

Всього 5 

 

Академічна доброчесність 

Отримання академічної доброчесності здобувачами у процесі вивчення дисципліни  

«Управління логістичними системами» передбачає: 

● самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами 

ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); 

● посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

● дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

● надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

● академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження, та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; 

● самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів; 

● фабрикація– вигадування даних чи фактів, що використовуються в наукових 

дослідженнях аспіранта; 

● фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються наукових досліджень; 

● списування – використання письмових робіт із зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

● обман– надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; формами обману є, 

зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти  можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності як: повторне проходження оцінювання 

(підсумковий модульний контроль, індивідуальна наукова робота, тези, стаття, ессе тощо); 

Перевірка  усіх індивідуальних робіт здобувачів на наявність академічного плагіату 

проводиться викладачем дисципліни за допомогою програмного продукту Unicheck 
https://unicheck.com/uk-ua з визначенням рівня унікальності роботи. При цьому 

використовується така його орієнтовна шкала (у відсотках до загального обсягу 

матеріалу): 

–високий рівень унікальності роботи з її допуском до опублікування та / або захисту 

– 90-100%; 

–середній рівень унікальності роботи з рекомендаціями її доопрацювання та 

повторної перевірки на відсутність академічного плагіату – 70-89%; 

–низький рівень унікальності роботи з рекомендаціями її доопрацювання та 

повторної перевірки на відсутність академічного плагіату – 51-69%; 

https://unicheck.com/uk-ua
https://unicheck.com/uk-ua
https://unicheck.com/uk-ua


–недопустимо низький рівень унікальності роботи з її відхиленням без права 

подальшого розгляду – нижче 50%. 

Аспіранти можуть самостійно перевірити свої роботи на наявність академічного 

плагіату за допомогою безкоштовних програм: AntiPlagiarism.NET, Рlagiarism Detector 

(підтримує укр. мову), Www.copyscape.com, Etxt antiplagiat, Plagscan, StrikePlagiarism, 

Copylancer, text.ru (підтримує укр. мову), Сontent-Watch.ru, PR-CY.RU, Аdvego Plagiatus 

(підтримує укр. мову), Grammarly, Плагиата.НЕТ, Plagramme (підтримує укр. мову), 

Рlagiarism checker (підтримує укр. мову), PlagTracker, Рaperrater, Sourceforge та ін. 

Викладач може прийняти від аспірантів звіт про перевірку своєї роботи в 

електронній формі або у формі знімку екрану скріншоту (англ. screenshot). 

 

  

https://antiplagiarism.net/
https://plagiarismdetector.net/
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5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  

 

5.1. Завдання та форми контролю 

Контроль знань здобувачів є органічною складовою навчального процесу. За його 

допомогою оцінюється рівень засвоєння здобувачами програмного матеріалу, 

здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується 

підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули 

самостійної роботи здобувачів. Оцінювання знань здобувачів з дисципліни "Управління 

логістичними системами, здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань. 

Метою поточного контролю є перевірка у здобувачів рівня набутих на лекціях, 

практичних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових 

знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи 

кожного здобувача керівником та асистентом курсу. Структура поточного контролю 

враховує особливості денної, вечірньої та заочної форм навчання. Успішне виконання 

здобувачем  завдань поточного контролю є обов'язковою умовою для участі в 

підсумковому контролі. 

5.2. Порядок поточного оцінювання знань здобувачів 

У поточному контролі у здобувачів перевіряється: 

- рівень розуміння та запам'ятовування програмного матеріалу дисципліни; 

-  уміння самостійно вивчати рекомендовану літературу; 

-  напрацювання навичок проведення розрахункових робіт; 

-  здатність осмислення змісту окремого розділу (теми) дисципліни; 

- уміння публічно чи письмово подати програмний навчальний матеріал; 

- участь і результативність в обговоренні тем дисципліни під час індивідуально-

консультативної роботи; 

- виконання практичних завдань (вирішення задач) та їх результативність; 

- виконання завдань для самостійного вивчення окремих питань (тем) дисципліни. 

5.3. Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль проводиться у формі ЕКЗАМЕНУ. 

Результати засвоєння тем за дисципліною «Управління логістичними системами» 

враховуються при підрахунку загальної суми балів за поточний і підсумковий контроль 

(максимум – 100 балів). У разі, якщо здобувач набрав менше 20 балів на поточному 

контролі, до іспиту здобувач не допускається. 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою від 

0 до 10 залежно від рівня знань (табл.8). 

Примітка. У разі використання заборонених джерел, підказок здобувач повинен 

залишити аудиторію та одержує незадовільну оцінку за іспит. 

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно). 

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні 

результати в балах поточного контролю та іспиту 
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Таблиця 8 - Шкала оцінювання екзаменаційних завдань 
Оцінка Рівень знань Критерії оцінювання знань 

10 відмінний Здобувач отримує, коли дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене 

запитання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і 
літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних 

категорій, залежностей та явищ. Правильно виконав практичне завдання і 

пояснив відповідь. 

8 добрий Здобувач отримує, коли дав правильну відповідь на поставлене запитання, 

показав хороші знання понятійного апарату і літературних джерел, проте 

не зміг переконливо аргументувати своє ставлення до відповідних 

категорій, залежностей та явищ. Правильно виконав практичне завдання, 

але не дав чіткого пояснення щодо його розв’язання. 

6 задовільний Здобувач отримує, коли у цілому відповів на поставлене запитання, але не 

аргументував свою відповідь,  показав задовільні знання літературних 

джерел. Виконав практичне завдання, але допустив незначні помилки у 

його розв’язанні, невірно вказав одиниці виміру відповідних показників, 

не дав належні пояснення. 

4 Не достатній Здобувач отримує, коли у цілому відповів на поставлене запитання, але не 
аргументував свою відповідь, помилився у використанні понятійного 

апарату, показав незадовільні знання літературних джерел. Виконав 

практичне завдання, але допустив незначні помилки у його розв’язанні, 

невірно вказав одиниці виміру відповідних показників, не дав належні 

пояснення. 

2 мінімальний Здобувач отримує, якщо дав визначення категорій щодо розглядає мого 

питання, написав вірно формулу для розв’язання завдання. 

0 незадовільний Здобувач отримує, якщо дав неправильну або неповну відповідь на 

запитання, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної 

літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав практичне завдання 

або допустив суттєві помилки при його вирішенні. 

 

Переведення оцінки за національною шкалою в шкалу ECTS надано в таблиці 9. 

 



Таблиця 9 - Шкала переведення оцінки за національною шкалою в шкалу ECTS. 

 

Шкала оцінювання, що використовується в КНЕУ та ECTS 
Оцінка за шкалою,  

що використовується в 

КНЕУ 
Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за 

шкалою EСTS 

90 – 100 5 (відмінно) A 

80 – 89 4 (добре) B 

70 – 79 4 (добре) C 

66 – 69 3 (задовільно) D 

60 – 65 3 (задовільно) E 

21 – 59 
2 (незадовільно) з можливістю повторного 

складання екзамену 
FX 

0 – 20 

2 (незадовільно) з можливістю вивчення  

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у 

формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають 

право повторно скласти екзамен.      

 

Перезарахування оцінки з дисципліни 
В окремих випадках загальна оцінка з дисципліни «Управління логістичими 

системами » або її окремі компоненти (завдання) можуть бути перезараховані в разі участі 

здобувача в програмі Академічної мобільності (навчання в інших Університетах України 

або світу). Перезарахування відбувається за умови підтвердження здобувачем отриманої 

оцінки з подібної дисципліни або індивідуальних завдань з карти СРС (назва дисципліни, 

вид індивідуальної роботи, кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з 

навчального плану іншого ЗВО. 
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