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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Вища математика. 
2. Менеджмент. 
3. Операційний менеджмент. 
4. Інформатика та обчислювальна техніка. 
5. Інформаційні системи та технології. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Контролінг. 
2. Стратегічне планування. 
3. Економічні ризики діяльності підприємства. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
– визначити логістичну концепцію організації виробництва на відміну 

від традиційної концепції; 
– складати схему формування пропозиції «товар-послуга»; 
– визначати основні властивості логістичних послуг прикладенні до 

сфери виробничої діяльності; 
– логістично забезпечувати  виробничу діяльність; 
– управляти матеріальними потоками в рамках логістичної системи 

підприємства; 
– визначати стратегію логістичної системи промислового 

підприємства; 
– формувати стратегію ринково орієнтованого виробництва; 
– формувати стратегію розподілу; 
– виконувати системний логістичний аналіз; 
– удосконалювати логістичну систему промислового підприємства; 
– розміщувати об’єкти підприємства за логістичними принципами; 
– забезпечувати логістичну підтримку виробництва; 
– забезпечувати виробничий логістичний сервіс; 
– організувати складське господарство підприємства; 
– організувати та управляти перевезеннями вантажів та інше. 
 
вміти: 
– розміщувати об’єкти підприємства за логістичними принципами; 



– забезпечувати логістичну підтримку виробництва; 
– забезпечувати виробничий логістичний сервіс; 
– організувати складське господарство підприємства; 
– визначати стратегію логістичної системи промислового 

підприємства; 
– формувати стратегію ринково орієнтованого виробництва; 
– формувати стратегію розподілу; 
– організувати та управляти перевезеннями вантажів та інше. 

 

3. Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Концептуальні засади логістики 
Тема 1. Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки 
Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики 
Тема 3. Об'єкти логістичного управління та логістичної операції 
Тема 4. Логістична діяльність та логістичні функції 
Тема 5. Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту 
Змістовий модуль 2. Функціонально-базовий поділ логістики 
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 
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