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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є формування знань про головні завдання,
напрямки та функції логістики в ринкових умовах.
Основні задачи дисципліни «Логістика»: вивчення форм логістичних
утворень, методів управління матеріальними потоками; набуття вмінь
оптимізації матеріальних потоків, скорочення витрат підприємств на
переміщення виробничих ресурсів.
В
Тематика дисципліни
1. Логістика у ринкової економіці, ії основні елементи та класифікація
форм логістичних утворень.
2. Фактори формування логістичних систем, технологічні процеси та
управління матеріальними потоками в логістичних системах.
3. Заготівельна логістика.
4. Внутрішньовиробнича логістика.
5. Сутність розподільчої логістики.
6. Логістика складування.
7. Логістика посередництва.
8. Транспортна логістика та транспортно-експедиційні послуги.
9. Глобалізація процесів логістики та міжнародна логістика.
С
Стиль та методика
ОрганізаційноЛекційні та практичні заняття
методичні форми
вивчення
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
Форми контролю
завдання, розрахунково-графічна робота, екзамен
D
Компетентності
ЗК2. Здатність до абстрактного та системного мислення, в т.ч. з
Загальні
використанням сучасних методів пізнання.
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
Спеціальні
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на
(фахові,
структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики
предметні)
держав.
СК18. Розуміння специфіки організації маркетингової та логістичної
діяльності на певних територіях.
Е
Основні результати навчання
РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи,
еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та
світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій
окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях; механізми міжнародних, суспільних та
міжрегіональних комунікацій.

РН19. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних
напрямів розвитку економічної науки. Застосовувати відповідні
економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних
задач.
РН24. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності. Прагнути професійного зростання, проявляти
толерантність та готовність до інноваційних змін.

