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вивчення дисципліни  
 

 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє ознайомлення з 

дисциплінами "Економіка підприємства", "Основи 

логістики", "Система технологій", "Логістика", "Складська 

логістика та управління запасами",  

 

 

 

 

 Опис  
 

Мета дисципліни 
Формування у майбутніх спеціалістів системних знань і 

розуміння концептуальних основ функціонування фінансових 

потоків у логістичних системах, а також набуття студентами 

навичок оцінювання впливу взаємодії матеріальних і 

фінансових потоків на ефективність функціонування 

логістичних систем. 

 

Очікувані результати навчання 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі 

будуть:  

знати: предметну сферу і методологічну основу 

управління фінансовими потоками в логістичних системах;  

технології оцінки впливу взаємодій матеріальних і фінансових 

потоків на ефективність функціонування логістичних систем - 

технології та процедури формування цілей управління 

фінансовими потоками в логістичних системах; закони, 



принципи та механізми управління фінансовими потоками в 

логістичних системах; механізми оптимізації витрат в 

логістичних системах;  методи оптимізації фінансових потоків 

в логістичних системах 

вміти: застосовувати методи оптимізації фінансових 

потоків в логістичних системах; визначати технологію 

управління фінансовими потоками в логістичних системах;  

вживати заходи із впровадження сучасних форм і методів 

оптимізації фінансових потоків в логістичних системах;  

застосовувати методи оцінювання фінансової стійкості 

логістичних систем. 

 

 Теми лекційних занять:  

Тема 1. Загальні характеристики управління фінансовими 

потоками в логістичних системах 

Тема 2. Управління доходами в логістичних системах 

Тема 3. Управління логістичними та загальними витратами  

в логістичних системах 

Тема 4. Формування та фінансування оборотних активів у 

логістичних системах 

Тема 5. Формування  капіталу в логістичних системах 

Тема 6. Управління інвестиційними потоками в логістичних 

системах 

Тема 7. Управління фінансовими ризиками в логістичних 

системах  

Тема 8. Моніторинг та аналіз фінансових потоків у 

логістичних системах  

Тема 9. Планування фінансових потоків та бюджетування  

в логістичних системах  

Тема 10. Методи та інструменти оптимізації фінансових 

потоків у логістичних системах  

Тема 11. Оцінка ефективності управління грошовими 

потоками в логістичних системах   

 

Методи контролю результатів навчання.  
Екзамен  

 

Мова викладання.  

Українська 

 

 


