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 Мета вивчення дисципліни 

– формування у здобувачів освіти 

комплексного розуміння концептуальних 

основ логістики, теорії та практики сучасних 

методів управління матеріальними потоками в 

сфері виробництва та обігу товарів.  

 Предметом вивчення 

дисципліни 

форми та закономірності руху 

логістичних потоків, методи і 

засоби мінімізації логістичних 

витрат 

 Обсяг – 4 кредити, 
120 годин, в т.ч.  
лекцій –  26 год.,   
практичні заняття – 14 год., 
самостійна робота – 80 год. 

 Період навчання – 

4 курс, 8 семестр. 
 
Підсумкова форма 

 контролю – залік 



 Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом  

таких компетентностей 

• розуміння соціально-економічних явищ, суспільних процесів і тенденцій науково-технічного прогресу; 

• здатність засвоювати загальнонауковий методологічний апарат; 

• здатність до системного мислення, креативність; 

• здатність до проведення наукових, теоретичних та експериментальних досліджень; 

• вміння аналізувати та структуризувати проблеми діяльності підприємства та знаходити конструктивні рішення 

на базі спеціальних знань; 

• наявність базових знань необхідних для систематизації й впровадження діяльності підприємства, розуміння 

системного підходу до управління діяльністю суб’єктів торгівлі; 

• знання з обчислювальної техніки і основ програмування; 

• володіння навичками роботи з комп’ютером для вирішення задач спеціальності з використанням інформаційних 

технологій; здатність формувати інформаційне середовище, систематизувати та аналізувати інформаційний 

продукт; 

• використовувати положення законних та підзаконних актів, на основі знань чинного законодавства 

забезпечувати сталу торговельно-господарську діяльність суб’єктів господарювання; 

• здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища  та особливості різних галузей економіки та їх 

впливу на функціонування підприємства і його бізнесову (підприємницьку) і логістичну діяльність; 

• уміння працювати з партнерами на зовнішньому, національному та локальному ринках; 

• здатність аналізувати чинники забезпечення ефективності суб’єктів сфери обігу та розробляти пропозиції з 

удосконалення управління їх ресурсним потенціалом і комплексом основних, додаткових і забезпечувальних 

процесів підприємства; 

• здійснення ефективної закупівельної діяльності, забезпечення ефективності технологій логістичних процесів і 

створення логістичних формувань, управління запасами на підприємствах, організації перевезень вантажів; 

• уміння аргументувати вибір методів розв’язання спеціалізованих задач та критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 

• застосовувати на практиці конкретні методи і методики управління господарською діяльністю підприємств та 

ринкових прийомів для підтримання їх рентабельної роботи.  



 Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки 

Тема 2. Концептуальні основи логістики 

Тема 3. Логістичні системи та умови їх ефективного 

функціонування 

Тема 4. Виробнича логістика 

Тема 5. Закупівельна логістика. Збутова (розподільча) 

логістика 

Тема 6. Транспортна логістика. Складська логістика 



НАВЧАЛЬНО- 

МЕТОДИЧНЕ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекційний матеріал 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

Методичні  

рекомендації і  

завдання для 
виконання 

самостійної та  

індивідуальної  

роботи 

Робоча програма 

навчальної дисципліни 

Методичні вказівки до  

проведення практичних 

занять 





Запрошуємо до співпраці! 


