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1. Опис практики 
 

Характеристика практики 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Найменування 
показників 

↓↓↓ 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліст магістр спеціаліст магістр 

Рік (роки) підготовки Кількість кредитів 
3 

Нормативна 
 1-й 2-й 2-й 2-й 

Семестр(и) Загальна  
кількість  
годин –  108 2-й 3-й 3-й 4-й 

Тижні: 
Модулів – 1 

Галузь знань: 
0306 Менеджмент і 
адміністрування  

 
Напрям підготовки:  

7.03060107, 8.03060107 
Логістика  2 2 4 4 

Вид контролю: Змістових 
модулів (ЗМ) – 3 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст, магістр  диф.залік  диф.залік 
 

 
2. Мета та завдання практики 

 
Мета переддипломної практики полягає в оволодінні 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. 
 
Завданням переддипломної практики є: 
- продемонструвати знання з обраної теми дипломного дослідження, практичних 
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 
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менеджера з логістики, спілкування з замовниками, керівниками баз практик 
тощо. 
 
Місце проходження практики: КП "Міськелектротранссервіс" (м. Харків), ПАТ 
«АТП-16363» (м. Харків), а також підприємства та організації за індивідуальними 
угодами в залежності від тематики дипломного проекту або роботи. 
   
Результатом проходження 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. 
 
У результаті проходження переддипломної практики студент повинен 
 
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. 
 
 

3. Програма практики 
 
МОДУЛЬ 1.  Переддипломна практика 
Змістовий модуль 1. Сучасний стан організації логістики на підприємстві 
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 
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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.  
Прийняття управлінських логістичних рішень. Організація реалізації 
управлінських логістичних рішень. 
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 
 

4. Структура практики 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  
№ 
з/п 

Навчальні елементи 

спеціаліст магістр спеціаліст магістр 
Змістовий модуль 1 Сучасний стан організації логістики на підприємстві 

  20 20 20 20 
Змістовний модуль 2. Дослідження теоретичних положень 

  40 40 40 40 
Змістовний модуль 3.  Аналіз можливостей логістичної системи 

  48 48 48 48 
 Разом 108 108 108 108 

 
 

5. Методи контролю 
 

Усне опитування за темами програми протягом проходження практики. Захист 
звіту з практики. 
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6. Розподіл балів, які отримують студенти 
Хід виконання практики Оформлення та захист звіту 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 
Поясню-
вальна 
записка 

Розра-
хунки 

Ілюст-
ративна 
частина 

Захист 
звіту Сума 

10 25 25 5 10 5 20 
60% 40% 

100% 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 

для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 
для заліку 

Оцінка 
 за 

шкалою 
ЄКТС 

90-100 відмінно А 

82-89 В 

74-81 
добре 

С 

64-73 D 

60-63 
задовільно 

зараховано 

E 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
FX 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 

 
7. Методичне забезпечення 

 

1. Наскрізна програма практики для студентів денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент», спеціальностей 7.03060107, 
8.03060107 «Логістика». / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Д. М. Рославцев 
– Х.: ХНАМГ, 2012. - 19 с. (№ 276) 

 
8. Рекомендована література 

Базова 
   
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. 
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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. 

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. 

 
Допоміжна 

1. Покропивний С. Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності /  
С. Ф. Покропивний – Київ : КНЕУ, 2004. – 240 с. 

2. Управління виробничою інфраструктурою : навчальний посібник / за ред. 
Бєлова М. А. – Київ : КНЕУ, 2007. – 207 с. 

3. М. А Бєлов Планування діяльності підприємства : навчальний посібник 
для самостійного вивчення дисципліни / Бєлов М. А., Євдокимова Н. М. [за ред. 
В. Є. Москалюка] – Київ : КНЕУ, 2002. –  252 с. 

4. Фінанси підприємств : підручник / Керівник проф. А. М. Поддєрьогін /  
[2-ге видання, перероб. і доп.] – Київ : КНЕУ, 2001.– 384 с. 

5. Економіка підприємства [пер. з нім.] – Москва : ИНФА-М, 2003 – 928 с. 

9. Інформаційні ресурси 

1. Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронній ресурс] – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua 

2. Кабінет Міністрів України: http://www.kmu.gov.ua 
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі: http://www.me.gov.ua 
4. Міністерство фінансів: http://www.minfin.gov.ua 
5. Журнал «Транспорт і логістика» http://translog.com.ua 


