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Обсяг в
годинах
1
2

Тема та стислий зміст практичного заняття
2
Завдання логістичного менеджменту та
управління ланцюгом поставок.
1.Принципи
та
функції
логістичного
менеджменту.
2.Специфіка
логістичного
менеджменту в сфері управління матеріальними
потоками.
3.Сутність і умови формування логістичних
концепцій. Основи концепцій логістики.
4.Інтегрована
концепція
логістичного
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менеджменту та її положення.
Управління ланцюгом поставок Еволюція
поняття «управління ланцюгом поставок». Роль
та значення каналів розподілу в ланцюгах
поставок. Логістичні канали і ланцюги.
Транспортна логістика в управлінні ланцюгом
поставок. Значення портового менеджменту в
управлінні ланцюгами поставок.
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Інтеграція процесів в ланцюгу поставок.
Управління ланцюгом поставок в глобальній
логістиці.
Сучасний стан розвитку ланцюгів поставок.
Місце та склад логістичного каналу в процесі
матеріалоруху. Структура логістичного каналу.
Логістичний ланцюг. Логістичний аутсорсинг.
Логістичний
менеджмент
у
глобальній
логістиці. Розвиток міжнародних морських
перевезень, як результат інтеграційних процесів
в ланцюгу поставок. Види морських перевезень.
Трампове та лінійне судохідство.
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Обслуговування
споживачів
у
ланцюгу
поставок.
Форми доведення товару до споживача.
Різноманітність форм доведення товару до
споживача. Розміщення розподільного центру

Мета роботи
3
Розуміти та формувати судження про:
- місце, мету і завдання логістичного
менеджменту в економіці;
- стратегічні та тактичні завдання
логістичного менеджменту;
- логістичні операції.
Уміти: формулювати основні поняття
логістичного менеджменту.

Розуміти та формувати судження про:
- еволюцію
поняття
«управління
ланцюгом поставок»;
- етапи
розвитку
логістичного
менеджменту;
- роль
транспортної
логістики
в
управлінні ланцюгом поставок;
- значення портового менеджменту в
управлінні ланцюгами поставок;
Уміти розрізняти етапи формування
умов становлення логістичного
менеджменту в Україні.
Розуміти та формувати судження про:
- сучасний стан розвитку ланцюгів
поставок;
- структуру логістичного каналу;
- специфіку логістичного управління
матеріальними потоками;
- види морських перевезень;
- логістичний аутсорсинг;
- логістичний менеджменту глобальній
логістиці.
Уміти: розрізняти етапи формування умов
становлення логістичного менеджменту в
Україні.
Розуміти та формувати судження про:
сутність і умови доведення товару до
споживача.
різноманітність
форм
доведення
товару до споживачів у ланцюгу поставок.
Уміти: опанувати різноманітністю форм
доведення товару до споживачів у ланцюгу
поставок.
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Логістичні
стратегії.
Вплив
митного
регулювання на вибір логістичної стратегії.
Міжнародні логістичні стратегії. Стратегії
перевізника. Логістичні стратегії в глобальній
логістиці. Вплив митного регулювання на вибір
логістичної стратегії. Поняття та види митного
регулювання в міжнародних перевезеннях.
Методи визначення митної вартості товару.

Планування логістичної діяльності. Система
формування транспортних тарифів при
плануванні логістичної діяльності.
Матеріальні
потоки
та
їх
параметри.
Класифікація матеріальних потоків. Форми
матеріальних потоків. Матеріальний запас.
Визначення
потреби
підприємства
в
матеріальних ресурсах і обсягах їх закупівлі.
Моделі визначення оптимального розміру
заказу
матеріальних
ресурсів.
Система
формування транспортних тарифів. Тарифи на
морському
та
залізничному
транспорті.
Система планування тарифів на різних видах
транспорту.
Організаційні
структури
управління
в
логістиці.
Місце логістичної служби в структурі
управління підприємством. Види організаційних
структур управління в логістиці.
Аналіз показників логістичної діяльності.
Методи оцінки та обліку товарних запасів.
Нормування
і
управління
запасами
матеріальних ресурсах. Економічні показники
визначення рівня товарних запасів. Норми
оборотності товарних запасів та матеріальних
ресурсів на підприємстві. Оцінка товарних
запасів за методами ЛІФО і ФІФО.

Розуміти та формувати судження про:
 сутність і властивості логістичних
стратегій;
 складові
системи
логістичних
стратегій;
 види і характеристики логістичних
сстратегій;
 методи визначення митної вартості
товару.
Уміти: опанувати поняттями логістичних
стратегій.
Розуміти та формувати судження про:
- матеріальні потоки та їх параметри;
- визначення потреби підприємства в
матеріальних ресурсах і обсягах їх
закупівлі;
- моделі
визначення
оптимального
розміру заказу матеріальних ресурсів;
- систему планування тарифів на різних
видах транспорту;
- методи вирішення стратегічних і
оперативних завдань у логістиці.
Уміти: опанувати методологією плануваня
логістичною діяльністю.
Розуміти та формувати судження про:
- місце логістичної служби в структурі
управління підприємством;
- види
організаційних
структур
управління в логістиці.
Уміти: опанувати логістичні процеси на
промисловому підприємстві.
Розуміти та формувати судження про:
- визначення потреби підприємства в
матеріальних ресурсах і обсягах їх
закупівлі;
- поняття
первинних,
вторинних,
третинних матеріальних ресурсів;
- ефективність
використання
логістичного підходу до управління
матеріальними потоками у виробництві;
- нормування і управління запасами
матеріальних ресурсах;
- економічні показники визначення рівня
товарних запасів;
- норми оборотності товарних запасів та
матеріальних ресурсів на підприємстві.
- моделі
визначення
оптимального
розміру заказу матеріальних ресурсів:
модель Уілсона; оцінка товарних запасів за
методами ЛІФО і ФІФО.
Уміти:
проводити
розрахунки
з
визначення розміру заказу за допомогою
моделі Уілсона та згідно методів ЛІФО і
ФІФО;
- проводити розрахунки та визначати
економічні показники визначення рівня
товарних запасів та норми оборотності
товарних запасів та матеріальних ресурсів
на підприємстві.
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Оцінювання ефективності функціонування
логістичних систем. Характеристика видів
логістичних систем.
Сутність і властивості логістичних систем.
Складові
систем
логістики.
Види
і
характеристики
логістичних
систем.
Мікрологістичні системи. Макрологістичні
системи.
Тимчасові
логістичні
системи.
Постійні логістичні системи. Промислові
логістичні системи. Транспортні логістичні
системи. Оптові та роздрібні логістичні
системи.
Інформаційні
системи
логістичного
менеджменту
Місце і роль інформації в логістиці. Переваги
інтегральної інформації. Сутність, склад і
класифікація
інформаційних
потоків
на
підприємстві. Документообіг в логістиці
підприємства. Логістичні ресурсі в Інтернеті.
Міжнародні системи обміну транспортною
інформацією.

Розуміти та формувати судження про:
- сутність і властивості логістичних
систем;
- види і характеристики логістичних
систем;
- тимчасові логістичні системи;
- постійні логістичні системи
Уміти:
проводити
розрахунки
та
визначати
показники
ефективності
функціонування логістичних систем.
Розуміти та формувати судження про:
- місце і роль інформації в логістиці;
- сутність,
склад
і
класифікація
інформаційних потоків на підприємстві;
- міжнародні
системи
обміну
транспортною інформацією.
Уміти: аналізувати структуру та роль
інформації в логістиці.

