Розширений план лекцій
з дисципліни «ЛОГІСТИКА»
лекційних годин – 24
Викладач – к.е.н., доц. Герасимова Л.М.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
Наукові та методологічні основи логістики
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Логістика у ринкової економіці, ії основні елементи та класифікація форм
логістичних утворень
Лекція 1. Логістика, як інструмент ринкової економіки.
1. Предмет та об’єкт курсу, завдання та цілі логістики.
2. Етапи розвитку логістики, види логістики.
3. Сучасна логістична концепція, ефективність логістичних підходів.
4. Форми логістичних утворень.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Фактори формування логістичних систем, технологічні процеси та управління
матеріальними потоками в логістичних системах
Лекція 2. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками в
логістичних системах.
1. Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці.
2. Організація управління матеріальними потоками.
3. Види логістичних систем. Базові елементи логістичної системи.
4. Принципи побудови логістичної системи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Заготівельна логістика
Лекція 3. Завдання та функції заготівельної логістики.
1. Заготівельна логістика: поняття, завдання, функції.
2. Організація процесу заготівлі матеріальних ресурсів.
3. Шляхи вибіру постачальника.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Внутрішньовиробнича логістика
Лекція 4. Сутність внутрішньовиробничих логістичних систем.
1. Поняття внутрішньовиробничої логістики, ії завдання.
2. Основні положення логістичної організації виробництва.
3. Запас виробничої потужності.
Лекція 5. Способи управління матеріальними потоками.
1. Вимоги до організації та управління потоками у внутрішньовиробничої
логістики.
2. Способи управління матеріальними потоками («підштовхуючи» системи,
«тяглові» системи)
3. Складові ефективності внутрішньовиробничої логістики.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Сутність розподільчої логістики
Лекція 6. Сутність розподільчої логістики.
1. Поняття розподільчої логістики.
2. Завдання розподільчої логістики та її функції.
3. Принципи розподільчої логістики.

Лекція 7. Формування системи розподільчої логістики.
1. Основні методи розподільчої логістики.
2. Підсистеми розподільчої логістики.
3. Поняття логістичних каналів та ланцюжків, їх класифікація. Розподільчі центри
4. Етапи робіт з формування системи розподільчої логістики.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
Види логістики за функціональними областями
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
Логістика складування
Лекція 8. Сутність логістики складування.
1. Поняття логістики складування.
2. Завдання логістики складування.
3. Складові логістичного процесу на складі.
Лекція 9. Вибір раціональних систем складування.
1. Групи складів.
2. Класифікація складів, його обладнання.
3. Підсистеми складування.
4. Етапи вибіру раціональних систем складування.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7
Логістика посередництва
Лекція 10. Сутність логістики посередництва.
1. Сутність логістики посередництва та ії види.
2. Види логістичних посередників.
3. Організація посередницької логістики.
Лекція 11. Логістичний сервіс та логістичні послуги
1. Поняття про логістичний сервіс та логістичні послуги.
2. Формування системи логістичного сервісу.
3. Рівень логістичного обслуговування.
4. Критерії якості логістичного обслуговування.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8
Транспортна логістика та транспортно-експедиційні послуги
Лекція 12. Сутність транспортної логістики. Транспортні витрати і тарифи.
1. Поняття транспортної логістики та завдання транспортної логістики.
2. Види транспортних засобів, їх вади та гідності.
3. Критерії та фактори вибору виду транспортних засобів.
4. Поняття тарифа. Склад тарифів на окремих видів транспорту.
Лекція 13. Транспортно-експедиційні послуги.
1. Характеристика транспортно-експедиційних послуг (ТЕП).
2. Організація логістики ТЕП.
3. Вибір експедиторів і посередників у ТЕП.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9
Глобалізація процесів логістики та міжнародна логістика
Лекція 14. Глобалізація процесів логістики.
1. Глобалізації господарської діяльності підприємств: сутність та етапи.
2. Глобальна логістика та ії роль у формуванні макрологістичних систем.
Лекція 15. Основи міжнародної логістики
1. Сутність та завдання міжнародної логістики .
2. Роль логістики у міжнародному постачанні та розподілі.

