
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальність        075 «Маркетинг»   

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Логістика» 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

3 90 26 - 28 - 36 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Маркетинг.                                              2. Маркетингові комунікації  

Освітні компоненти для яких є базовою 

1. Ін.мова проф.спрям.(Управління ланцюгами постачань) 

2. Маркетинговий менеджмент. 

3. Конкурентоспроможність підприємства       

4. Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської 

діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, застосовувати 

методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії виходу на іноземні ринки 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 

 теоретико-методологічні засади формування логістичної діяльності 

  закономірності управління на державному та регіональному рівнях 

  методичні та організаційні основи управління логістичною 

діяльністю 

  існуючі моделі управління логістичною діяльністю  

  законодавчі та нормативно-правові засади ведення логістичної 

діяльності на підприємствах 

 формувати основні засади логістичної діяльності 

 визначати закономірності управління у сфері логістики 

 аналізувати різні моделі оцінки    економічної    ефективності    та наслідків здійснення 

логістичних рішень 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-правові засади діяльності 

 застосовувати навички логістичного мислення та розробляти пропозиції щодо 

удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування 



6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності. 
2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової діяльності. 
3. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 
4. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 
5. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні 

показники, які характеризують результативність такої діяльності. 
6. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістов-

ний 

розділ 

Вид 

заня

ття 
Тема Знати Вміти 

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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1-
3 

Логістика – інструмент ринкової 

економіки 

- теоретико-
методологічні 
засади 
формування 
логістичної 
діяльності 

 -коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки 

  формувати основні засади логістичної діяльності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

Л
ек

ц
ія

 4
-6

 

Концепція і методологічний 

апарат  інтегрованої логістики. 

-- законодавчі та 

нормативно-

правові засади 

ведення 

логістичної 

діяльності на 

підприємствах 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 
виходу на іноземні ринки 

  визначати закономірності управління у сфері логістики 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

 Л
ек

ц
ії 

7-
9 

Об’єкти логістичного управління 

і логістичні операції 

- методичні та 

організаційні 

основи управління 

логістичною 

діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 

 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 

  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 аналізувати різні моделі оцінки    економічної    ефективності    та наслідків 

здійснення логістичних рішень 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 
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Логістика - інструмент ринкової 

економіки 

- існуючі моделі 

управління 

логістичною 

діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 

маркетингу 

 визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 

діяльності 

  усвідомлювати умови ефективності міжнародної 

сегментації, застосовувати методику аналізу зовнішніх 

ринків, розробляти стратегії виходу на іноземні ринки 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-

правові засади діяльності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 
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и
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тя
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-7

 

Еволюція концепцій логістики 

- законодавчі та 

нормативно-

правові засади 

ведення 

логістичної 

діяльності на 

підприємствах 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 

маркетингу 

 визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 

діяльності 

  усвідомлювати умови ефективності міжнародної 

сегментації, застосовувати методику аналізу зовнішніх 

ринків, розробляти стратегії виходу на іноземні ринки 

 застосовувати навички логістичного мислення та розробляти 

пропозиції щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх 

функціонування 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

П
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и
чн
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ан

ят
тя
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-1

2 

Об’єкти дослідження в логістиці 

 - методичні та 

організаційні 

основи управління 

логістичною 

діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 

маркетингу 

 визначати вплив функціональних областей маркетингу на 

результати господарської діяльності ринкових суб’єктів 

 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 

діяльності 

  усвідомлювати умови ефективності міжнародної 

сегментації, застосовувати методику аналізу зовнішніх 

ринків, розробляти стратегії виходу на іноземні ринки 

 аналізувати різні моделі оцінки    економічної    ефективності    

та наслідків здійснення логістичних рішень 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 



С
ам

ос
ті

й
н
а 

ро
бо

та
 

1. Формування інформаційної 
логістики. 

2. Основні напрямки концепції 
комерційної логістики. 

3. Структурні схеми відділу 
управління матеріалами. 

4. Ефективний розподіл основних 
логістичних функцій між різними 
службами підприємства. 

5. Логістика і стратегічне 
планування. 

6. Особливості штовхаючих та 
тягнучих систем управління 
матеріальними потоками. 

7. Характеристика функції 
організації взаємодії з 
постачальниками 

8. Роль стандартів якості у 
логістичному сервісі 

9. Принципи доставки “від дверей до 
дверей”, “точно в термін” 

- теоретико-

методологічні 

засади 

формування 

логістичної 

діяльності 

- закономірності 

управління на 

державному та 

регіональному 

рівнях 

 - методичні та 

організаційні 

основи управління 

логістичною 

діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 формувати основні засади логістичної діяльності 

 визначати закономірності управління у сфері логістики 

 аналізувати різні моделі оцінки    економічної    ефективності    та 

наслідків здійснення логістичних рішень 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 
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1 Маркетингова логістика, як 

фактор підвищення 

конкурентоспроможності  

телекомунікаційних підприємств 

- існуючі моделі 

управління 

логістичною 

діяльністю  
 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 застосовувати навички логістичного мислення та розробляти 

пропозиції щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх 

функціонування 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

Л
ек

ц
ії 

12
-1

4 

Логістичний менеджмент 

- методичні та 

організаційні 

основи управління 

логістичною 

діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 аналізувати різні моделі оцінки    економічної    ефективності    та 

наслідків здійснення логістичних рішень 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 



Л
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ц
ії 

15
-1

7 
Виробнича логістика 

- методичні та 

організаційні 

основи управління 

логістичною 

діяльністю 
 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-

правові засади діяльності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 
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и
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н
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3-
16

 

Організація логістичної 

діяльності 

- закономірності 

управління на 

державному та 

регіональному 

рівнях 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 застосовувати навички логістичного мислення та розробляти 

пропозиції щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх 

функціонування 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

П
ра

кт
и
чн

е 
за

н
ят

тя
  1

7-
20

 

Логістика як інтегруюча 

стратегія підприємства 

- методичні та 

організаційні 

основи управління 

логістичною 

діяльністю 
 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 аналізувати різні моделі оцінки    економічної    ефективності    та 

наслідків здійснення логістичних рішень 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

П
ра

кт
и
чн

е 
за

н
ят

тя
 1

8-
21

 Логістична концепція організації 

виробництва та її порівняння з 

традиційною 

- існуючі моделі 

управління 

логістичною 

діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 визначати закономірності управління у сфері логістики 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 



С
ам

ос
ті

й
н
а 

ро
бо

та
 

1. Фактори впливу на ефективність 

закупівельної діяльності 

2. Функції управління запасами 

3. Причини створення запасів 

4. Системи управління запасами  

5. Ризики утримання запасів 

6. Процес моделювання 

логістичного сервісу 

7. Особливості розміщення 

складської мережі 

8. Концепція інформаційної 

системи в логістиці 

9. Кібернетичний підхід в логістиці 

10. Моделювання та оптимізація 

рівня логістичного сервісу 

11. Проблеми сертифікації та 

ліцензування логістичних послуг 

- існуючі моделі 
управління 
логістичною 
діяльністю 

- законодавчі та 
нормативно-
правові засади 
ведення 
логістичної 
діяльності на 
підприємствах 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-

правові засади діяльності 

 застосовувати навички логістичного мислення та розробляти 

пропозиції щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх 

функціонування 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

 

Л
ек

ц
ії
 1

8
-2

0 

Логістичний підхід до 

управління матеріальними 

потоками у сфері обігу 

- існуючі моделі 
управління 
логістичною 
діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-

правові засади діяльності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

Л
ек

ц
ії
 2

1
-2

2 

Логістичний підхід до 

обслуговування споживачів 

- законодавчі та 

нормативно-

правові засади 

ведення 

логістичної 

діяльності на 

підприємствах 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 застосовувати навички логістичного мислення та розробляти 

пропозиції щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх 

функціонування 
 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 



Л
ек

ц
ії
 2

3
-2

4 
Логістика складування. 

Транспортна логістика 

- існуючі моделі  

  управління     

  логістичною   

  діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-

правові засади діяльності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 
Л

ек
ц
ії
 2

5
-2

6 

Економічне та інформаційне 

забезпечення логістики 

 

- законодавчі та 

нормативно-

правові засади 

ведення 

логістичної 

діяльності на 

підприємствах 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 визначати закономірності управління у сфері логістики 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

П
р
ак

ти
ч
н
е 

за
н
ят

тя
 2

2-
2
5 Місце та роль запасів у 

логістичній системі 

- методичні та     

  організаційні    

  основи  

  управління   

  логістичною  

  діяльністю 

 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-

правові засади діяльності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

П
р
ак

ти
ч
н
е 

за
н
ят

тя
 2

4-
2
6 

Склад як інтегрована складова 

частина в логістичному ланцюгу. 

- існуючі моделі  

  управління  

  логістичною  

  діяльністю 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 визначати закономірності управління у сфері логістики 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 



П
р
ак

ти
ч
н
е 

за
н
ят

тя
 2

6-
2
8 

Концепція інформаційної 

системи в логістиці. 

- методичні та     

  організаційні    

  основи  

  управління   

  логістичною  

  діяльністю 
 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-правові засади 

діяльності 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 
С

ам
о
ст

ій
н
а 

р
о
б
о
та

 

1. Принципи доставки “від дверей до 
дверей” та “точно в термін” 
2. Оптимальний спосіб транспортування 
3. Логістична оцінка видів транспорту 
4. Вибір логістичних посередників 
5. Проектування дистрибутивних систем 
6. Внутрішня структура каналів розподілу 
7. Концепція інформаційної системи в 
логістиці 
8. Сучасні інформаційні технології в 
логістиці 
9. Штрих-кодування товару 
10. Електронний обмін даними (ЕДІ) 
11. Віртуальний бізнес і віртуальні 
підприємства 
12. Моделювання та оптимізація рівня 
логістичного сервісу 

- методичні та 

організаційні 

основи управління 

логістичною 

діяльністю 

 

-  існуючі моделі 

управління 

логістичною 

діяльністю  
 

 коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
 визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб’єктів 
 пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності 
  усвідомлювати умови ефективності міжнародної сегментації, 

застосовувати методику аналізу зовнішніх ринків, розробляти стратегії 

виходу на іноземні ринки 

 аналізувати різні моделі оцінки    економічної    ефективності    та наслідків 

здійснення логістичних рішень 

 зважено та комплексно оцінювати законодавчі та нормативно-правові 

засади діяльності 

 застосовувати навички логістичного мислення та розробляти пропозиції 

щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vi

ew.php?i

d=2297 

http://dl.dut.

edu.ua/cour

se/view.php

?id=2297 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

• Каїра-Мариновська З.С., Ващенко О.П. Логістика ринків.– Підручник. – Київ: ДУТ,  2018. 
• Тюріна Н.М. Логістика : Навч. посіб.  / Н. М.Тюріна, І.В. Гой,  І.В. Бабій. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. –  392 с. 

• Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник / Є.Крикавський, О.Похильченко, М. Фертч. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. –844 с. 

• Посилкіна О.В.,Баєва О.І., Онищенко Я.Г., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Економіка логістики:  навч.  посіб. для  здобувачів  вищої  освіти,  які навчаються  за  

освітньо-професійною  програмою  «Логістика» -Харків  : НФаУ, 2018. -251с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

• Moodle – дистанційне навчання і контроль; 

• МойСклад - програма з торгівлі, складського обліку та CRM; 

• Z-monitor, B2B-Center - сервіси держзакупівель, тендерів та поставок; 

• Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних; 

 


