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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Вивчення дисциплін соціально-економічного циклу 

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання даної навчальної дисципліни є 

формування у студентів компетентностей щодо підготовки 

та обґрунтування логістичних рішень в основних сферах 

діяльності підприємства на основі критеріїв мінімізації 

витрат та підвищення рівня обслуговування споживачів 

Очікувані результати навчання.  

знати: предмет та завдання дисципліни; сутність 

концептуальних основ логістики, термінології та 

методології дослідження закономірностей функціонування 

та розвитку логістичних систем; сутність теорії логістичних 

систем, основну мету та завдання логістики як 

методологічної основи теорії та практики проектування 

складних логістичних систем; основні положення теорії 

логістики і логістичного аналізу; усвідомлення значимості 

логістики у відтворенні сучасного вітчизняного 

виробництва.  

вміти: визначати основні підходи до підготовки й 

обґрунтування логістичних рішень в основних сферах 

функціональної діяльності промислового підприємства 

(закупівля, виробництво, збут, управління запасами, 

складування, транспортування); обирати відповідно до 

різних функціональних галузей логістики методи, моделі та 

алгоритми дослідження логістичних систем і підсистем; 

застосовувати основні положення методології логістичного 

аналізу при дослідженнях виробничо-господарської 

діяльності підприємств, що мають визначену мету і 

створені людиною для задоволення його потреб; формувати 

основні етапи й процедури проведення логістичних 

досліджень; визначати та реалізовувати основні процедури 

проектування логістичної системи підприємства, визначати 

раціональні рівні запасів та умови їх зберігання; управляти 

інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх 

з матеріальними потоками та потоками послуг. 

 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Логістика як інструмент ринкової економіки. 

2. Об’єкти логістичного управління та логістичні операції. 

3. Логістична діяльність та логістичні функції. 

4. Логістичний підхід до управління матеріальними 

потоками у сфері виробництв. 

5. Логістичний підхід до управління матеріальними 

потоками у сфері обігу. 

6. Логістичний підхід до обслуговування споживачів. 

7. Склад і транспорт у логістиці. 

8. Закупівельна логістика. 

Методи контролю результатів навчання 

Підсумковий контроль - екзамен. Перевірка розуміння 

студентами матеріалу курсу в цілому, здатність 

демонструвати та використовувати отримані знання. 

Мова викладання - українська 

 

 


