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Обсяг освітнього компоненту: 4 кредити ЄКТС (120 годин), в тому числі для 

денної та заочної (дистанційної) форм навчання лекцій – 48 год, самостійної 

роботи здобувача – 72 год. 

Короткий зміст освітнього компоненту: Стратегія і функціональний цикл 

логістики в області просування продукції. Концепція життєвого циклу 

продукції. Процес організації закупок в логістики. Обґрунтування вибору 

постачальників. Канали розподілу. Вибір логістичних посередників. Сутність 

і поняття виробничої логістики. Традиційна і логістична організація 

виробничого процесу в часі. Методи визначення номенклатурних груп. 

Моделі управління запасами. Визначення кількості складів і розміщення 

складської мережі. Принципи логістичної організації складських процесів. 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни 

«Фундаментальна та прикладна математична підготовка», «Методи наукових 

досліджень», «Моделювання транспортних систем», «Логістика», «Логістика 

запасів», «Логістичне управління». 

 

Компетентності: 

Інтегральна: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

транспортних систем та технологій, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні: 

− здатність володіння сучасним світовим теоретичним термінологічним 

науковим апаратом щодо об’єкту дослідження, здатність проводити огляд 

поточного стану та продукувати нові ідеї для розв’язання комплексних 

проблем професійної та/або дослідницької діяльності у галузі транспорту; 

− здатність використання математичних методів, комп’ютерних та 

комунікативних технологій в дослідженнях на автомобільному транспорті; 



− володіння навичками, що необхідні для проведення експерименту в 

наукових дослідженнях використовуючи моделювання та прилади в 

практичній та аналітичній роботі; 

− здатність планувати, проектувати та виконувати наукові дослідження 

зі стадії постановки задачі до оцінювання та розгляду результатів та 

отриманих даних, що включає вміння вибрати потрібну технологію та 

методику досліджень транспортних систем; 

− володіння навичками, щодо інтерпретації даних отриманих в 

результаті проведення експерименту, моделювання та пов’язувати їх з 

відповідною теорією; 

− здатність застосовувати свої знання та розуміння основних фактів, 

концепцій, правил та теорій, пов’язаних з предметом дослідження; 

− володіння теоретичними положеннями та практичними аспектами 

підготовки фахівців за спеціальністю «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)», здатність застосування цих знань для 

організації вирішення науково-дослідницьких та прикладних завдань. 

Фахові: 

− здатність виконувати та представляти оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері 

транспортних технологій та у дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, 

результати яких можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з 

транспортних технологій та суміжних галузей; 

− здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері транспортних систем, оцінювати та забезпечувати 

ефективність виконуваних досліджень; 

− наявність системного наукового світогляду та загальнокультурного 

кругозору; 

− здатність застосовувати відповідні математичні методи, моделі, 

комп'ютерні технології, а також засади системного підходу для розв’язання 

складних завдань у галузі транспортних систем і технологій. 

 

Результати навчання полягають у набутті здобувачем здатності: 

− розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і 

комп’ютерні моделі  процесів і систем, ефективно використовувати їх для 

отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у сфері 

транспорту та технологій та дотичних міждисциплінарних напрямах; 

− планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 

дослідження у сфері транспортних систем та технологій і дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми; 

− глибоко розуміти загальні принципи та методи технічних наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 



дослідженнях у сфері транспортних систем та технологій та у викладацькій 

практиці; 

− розробляти наукові та/або інноваційні інженерні проекти в сфері 

транспортних систем, обґрунтовувати їх соціальну, економічну, екологічну 

ефективність, організовувати їх впровадження. 

 

Методи навчання, форми та методи оцінювання. 

Методи навчання: лекції, самостійна робота здобувача. 

Форми та методи оцінювання: поточний контроль – опитування або 

проведення контролю у вигляді тестових завдань; підсумковий контроль – 

залік. 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які за 

результатами поточного контролю набрали не менше 20 балів. 

 

Критерії оцінювання: підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається додаванням суми балів поточного контролю до суми балів 

підсумкового контролю. За результатами поточного контролю (опитування, 

відвідування занять, тестових (контрольних) завдань) здобувач може набрати 

до 40 балів, за результатами підсумкового контролю (два професійно-

орієнтованих питання) – до 60 балів. 
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