
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ЛОГІСТИКА» 

 

Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом дисципліни є загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості 

та тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців системних знань і 

розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та 

набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно 

сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань з 

питань концепції, стратегії й тактики логістики та принципів і закономірностей створення й 

руху матеріальних потоків; опанування студентами методичним інструментарієм 

розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння ідеологією концепції та навичками 

логістичного управління; розроблення пропозицій щодо формування та удосконалення 

логістичних систем і механізмів їх функціонування;  набуття навичок оцінки економічної 

ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вища та прикладна математика», 

«Теорія економічного аналізу», «Маркетинг», «Менеджмент» та передує вивченню 

навчальних дисциплін «Контролінг», «Логістика (за видами економічної діяльності)». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: загальні принципи та закономірності інтегрованого управління 

матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками, створення та 

функціонування логістичних систем, оптимального управління логістичними процесами. 

б) уміти: здійснити забезпечення раціонального та ефективного використання 

матеріально-технічної бази виробництва, торгівлі, транспорту та інших складових 

інфраструктури ринку; створити оптимальні умови для функціонування логістичних систем; 

здійснювати управління замовленнями, закупівлями, запасами; організувати дистрибуцію та 

фізичний розподіл товарів; застосовувати складську логістика. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки. 

Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики. 

Тема 3.  Об’єкти логістичного управління та логістичні операції. 

Тема 4.  Логістична діяльність та логістичні функції. 

Тема 5.  Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту. 

Тема 6.  Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва 

Тема 7.  Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу. 

Тема 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів. 

Тема 9. Склад і транспорт в логістиці. 

Тема 10. Економічне забезпечення логістики. 

 



 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 
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