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ВСТУП 
 

Однією з основних форм професійної підготовки студента є практика, 
оскільки саме в період роботи на реальному підприємстві закріплюються базові 
професійні уміння, отримані ним в процесі теоретичного освоєння освітньої 
програми, і формуються специфічні професійні вміння, відповідні галузевої 
специфіки підприємства. 

Програма переддипломної практики складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки спеціаліста напряму 7.03060107 Логістика і 
магістра напряму 8.03060107 Логістика 

 
Предметом переддипломної практики є отримання студентами практичних навичок 
з фаху, формування професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних 
рішень під час професійної діяльності, набуття практичного досвіду в сфері 
логістичної діяльності підприємств та організацій. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: 

Ця практика безпосередньо 
спирається на дисципліни (практики): 

На результати цієї практики безпосередньо 
спираються дисципліни (практики): 

Виробнича практика Дипломний проект (робота) 

Логістичний менеджмент  

Проектування логістичних систем  

Управління ланцюгами поставок  

Фінансові потоки в логістичних 
системах 

 

Інформаційні системи і технології в 
логістиці 

 

 
Програма переддипломної практики складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Сучасний стан організації логістики на підприємстві. 
ЗМ 2. Дослідження теоретичних положень. 
ЗМ 3. Аналіз можливостей логістичної системи. 
 
1. Мета та завдання практики 
 
1.1. Метою переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними 
методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, 
управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у сфері 
логістичного бізнесу та логістичної діяльності підприємства, набуття професійних 
вмінь і навичок, на базі одержаних в університеті знань, для прийняття самостійних 
рішень під час роботи в умовах конкретного підприємства. 
 
1.2.  Основними завданнями переддипломної практики є: 
- продемонструвати знання з обраної теми дипломного дослідження, практичних 
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можливостей застосування загального обсягу теоретичних знань з логістичних 
дисциплін; 
- сформувати уміння здобувати і аналізувати теоретичний та емпіричний матеріал, 
письмово викладати свої думки; користуватися усіма методами збирання та аналізу 
інформації, що є в арсеналі сучасної логістики; 
- самостійно визначати проблему прикладного логістичного дослідження, оцінити 
дослідницьку ситуацію, місце та роль у ній менеджера з логістики, розробити 
програму дослідження та представити її замовнику, надати йому у науково 
обґрунтованій та доступній для замовника формі результати проведеної роботи; 
- вироблення навичок формулювання теоретичних та практичних завдань 
дипломного проекту (роботи) та їх розв’язання, навичок роботи у якості менеджера 
з логістики, спілкування з замовниками, керівниками баз практик тощо. 
 
1.3. Результатом переддипломної практики є зібраний теоретичний, статистичний та 
аналітичний матеріал для написання відповідних розділів дипломного проекту 
(роботи). 
Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики. Це 
підсумковий етап підготовки студента до виконання дипломної роботи (проекту) та 
наступної самостійної діяльності на посаді менеджера з логістики. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- теоретичні та практичні завдання дипломного проекту (роботи); 
- методи, засоби розв’язання типових завдань з логістики; 
- технічні засоби виконання робіт у сфері логістичного бізнесу та логістичної 
діяльності підприємства. 
 
вміти: 
- формулювати теоретичні та практичні завдання дипломного проекту (роботи); 
- здобувати і аналізувати теоретичний та емпіричний матеріал; 
- користуватися усіма методами збирання та аналізу інформації, що є в арсеналі 
сучасної логістики; 
- самостійно визначати проблему прикладного логістичного дослідження; 
- застосовувати уміння з розробки програм логістичних досліджень. 
 
мати компетентності:   
-  науково обґрунтовувати результати проведеної роботи у сфері логістичного 
бізнесу та логістичної діяльності підприємства; 
- застосовувати навички роботи у якості менеджера з логістики, спілкування з 
замовниками, керівниками баз практик. 
 
На проходження переддипломної практики відводиться 108 години – 3 кредити 
ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг практики 
Змістовий модуль 1. Сучасний стан організації логістики на підприємстві 
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Характеристика сучасного стану досліджуваного питання на базі практики, 
діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. 
Організація логістики на підприємстві. Основні матеріальні та супроводжуючі 
потоки, принципи їх формування та управління. Діяльність логістичного персоналу. 
Технологічні процеси. Формування логістичної стратегії підприємства, установи, 
організації. Розроблення та впровадження інновацій для забезпечення логістичної 
діяльності. Організація та забезпечення управління матеріальними потоками в 
процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, в процесі збуту 
готової продукції, в процесі виробництва, в процесі складування продукції. 
Організація транспортування матеріальних потоків. Забезпечення охорони праці та 
техніки безпеки. Забезпечення соціального захисту працівників. Управління якістю 
та конкурентоспроможністю продукції чи послуг.  
Застосування прогресивних технологій для забезпечення руху матеріальних потоків. 
Розроблення технологічних карт процесів, що супроводжують рух матеріалопотоків 
або вантажопотоків. 
 
Змістовний модуль 2. Дослідження теоретичних положень 
Методи функціонування логістичних систем, їх аналіз. Методи підвищення 
ефективності окремих учасників логістичної системи. 
 
Змістовний модуль 3.  Аналіз можливостей логістичної системи 
Побудова математичної моделі функціонування логістичної системи підприємства. 
Визначення та аналіз техніко-економічних показників функціонування логістичної 
системи та її учасників. Розробка пропозицій по удосконаленню функціонування 
досліджуваної логістичної системи. 
  
3. Рекомендована література: 
 

1. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії : підручник /  
Є. В. Крикавський – Львів : Національний університет "Львівська політехніка" 
(Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), 
"Інтелект-Захід", 2004.– 416 с. 

2. Організація та проектування логістичних систем : підручник / за ред. проф. 
М. П. Денисенка, проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової – Київ : Центр учбової 
літератури, 2010. – 336 с. 

3. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс [пер. с англ.] – 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 503 с. 

4. Николайчук В. Е. Логистика: теория и практика управления : учебное 
пособие / В. Е. Николайчук, В. Г. Кузнецов. – Донецк : НОРД-ПРЕСС. 2006. – 540 с. 

5. Воркут А. И. Грузовые автомобильные перевозки / А. И. Воркут – Киев : 
Вища школа, 1986. – 447с. 

6.  Маликов О. Б. Склады и грузовые терминалы : cправочник / О. Б. Маликов – 
Санкт-Петербург : «Бизнес-пресса», 2005. – 560 с. 

7. Управление цепями поставок : cправочник издательства Gower / под ред.  
Дж. Гатторны, Р. Огулин, М. Рейнольде / [пер. с 5-го англ. изд.] – Москва : ИНФРА-
М, 2008. – 670 с. 
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8. Дыбская В. В. Логистика складирования для практиков / В. В. Дыбская – 
Москва : Изд-во «Альфа-Пресс», 2005. – 208 с. 

9. Гаджинский А. М. Современный склад. Организация, технология, 
управление и логистика / А. М.  Гаджинский – Москва : Изд-во «Проспект», 2005. – 
176 с. 

10. Болюх М. А. Економічний аналіз : навчальний посібник / М. А. Болюх,  
В. З. Бурчевський – Київ : КНЕУ, 2001.– 504 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік.  
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: Усне опитування за темами програми 
протягом проходження практики. Захист звіту з практики. 
 

АНОТАЦІЯ 
                                                                                  

Програма переддипломної практики складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки спеціаліста напряму 7.03060107 «Логістика» та  
магістра напряму 8.03060107 «Логістика». 

Основними завданнями переддипломної практики є оволодіння студентами 
сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, 
управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у сфері 
логістичного бізнесу та логістичної діяльності підприємства, набуття професійних 
вмінь і навичок на базі одержаних в університеті знань, для прийняття самостійних 
рішень під час роботи в умовах конкретного підприємства. 

 
ABSTRACT (ANNOTATION) 

 
The program of undergraduate practice is composed in accordance with the 

educational and vocational training programs for Specialist degree training the direction 
7.03060107 "Logistics" and for Master degree training the direction 8.03060107 
"Logistics". 

 The main tasks of externship students are mastering modern methods, forms of 
organization, settlement and analytical operations, administrative procedures and technical 
means of work in the field of logistics business and logistics activities of the enterprise, the 
acquisition of professional skills, based on the knowledge obtained in the university, to 
make independent making while working in a particular company. 

 
АННОТАЦИЯ 

                                                                             
Программа преддипломной практики составлена в соответствии с 

образовательно-профессиональной программой подготовки специалиста 
направления 7.03060107 «Логистика» и магистра направления 8.03060107 
«Логистика». 

Основными заданиями преддипломной практики являются овладение 
студентами современными методами, формами организации, расчетно- 
аналитическими операциями, управленческими процедурами и техническими 
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средствами выполнения работ в сфере логистического бизнеса и логистической 
деятельности предприятия, приобретения профессиональных умений и навыков, на 
базе полученных в университете знаний, для принятия самостоятельных решений во 
время работы в условиях конкретного предприятия. 

 


