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Цикл професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є економічні явища або процеси, що мають місце у сфері 

логістики й управління постачальницько-збутовими організаціями. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – дати уявлення щодо базових понять логістики, 

управління ланцюгами постачань, навчити користуватися сучасними методами економіко-

математичного моделювання, інструментальними засобами прийняття управлінських рішень у цих 

сферах, володіти відповідними програмними продуктами. 

 

Основні завдання 

Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів відповідного рівня знань, які 

б дали їм можливість, як спеціалістам, здійснювати управління матеріальними потоками в 

господарській діяльності підприємств; отриманні студентами теоретичної та практичної 

підготовки з питань управління запасами підприємств виробничої та торговельної сфери, 

управління транспортними потоками, методів управління виробництвом, розвитку вміння 

застосовувати методи та моделі прийняття оптимального управлінського рішення відповідно до 

управління усіма сферами діяльності підприємств з метою досягнення бажаного результату з 

максимально можливими витратами часу, ресурсів, капіталовкладень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін Маркетинг, Логістика, Контролінг, 

Маркетингова діяльність підприємства (за видами економічної діяльності) та передує 

проходженню Виробничої практики. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: форми прояву економічних законів у сфері виробництва та обігу; цілі та завдання, що 

вирішуються в процесі логістичної діяльності; основні тенденції розвитку логістики; 

функціональні сфери логістики; класифікацію та види логістичних систем; методи планування та 

прогнозування в логістиці; методи реалізації функцій обліку, аналізу та регулювання матеріальних 

ресурсів на підприємствах; теоретичні та практичні основи управління запасами; особливості 

прогнозування та планування потреби підприємств у матеріальних ресурсах; організаційні основи 

складування; особливості управління транспортними потоками; особливості управління 

закупками; особливості розподільчої логістики; основи управління інформаційними потоками. 

б) вміти: виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах ресурсів; 

визначати оптимальний рівень виробничих запасів і запасів готової продукції на підприємствах і 

складах; оцінити необхідність і основні параметри складів; виконувати необхідні розрахунки за 

допомогою основних показників роботи транспортного господарства підприємства; оптимізувати 

транспортні потоки підприємства; визначити оптимальний вид транспорту з точки зору 

ефективності; оптимізувати канали розподілу продукції; організовувати роботу логістичних 

підрозділів підприємства; оцінювати та вдосконалювати інформаційну систему підприємств; 

використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності; вирішувати 

на конкретних прикладах економічні завдання з раціоналізації управління товарно-матеріальними 

запасами на підприємствах, визначати економічну ефективність упровадження логістичних 

технологій управління. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основні поняття та визначення логістики.  

Тема 2. Концептуальні основи логістики. Методологічний апарат логістики.  



Тема 3. Методи планування та управління виробничими та економічними системами.  

Тема 4. Методи системного аналізу Методи моделювання логістичних систем.  

Тема 5. Функціональний логістичний менеджмент.  

Тема 6. Зв’язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу.  

Тема 7. Управління замовленнями. Управління закупівлями.  

Тема 8. Виробнича логістика. Дистрибуція та фізичний розподіл товарів.  

Тема 9. Управління запасами.  

Тема 10. Транспортна логістика. Складська логістика.  

Тема 11. Підтримка логістичного менеджменту. Інформаційне забезпечення логістичного процесу. 

Тема 12.  Логістичне адміністрування  

Тема 13. Економічна ефективність логістики та використання логістики за кордоном.  

Тема 14. Зовнішньоекономічна логістика.  

Тема 15. Торговельна логістика. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.політ.н. Подвірна Н.С. 
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