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Обсяг в
годинах
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Назва та стислий зміст
практичного заняття
Заготівельна
логістика.
Основні
поняття:
заготівельна
логістика,
її
завдання; функції служби закупівель на
підприємстві; процес організації заготівлі
матеріальних ресурсів; вимоги до вибору
постачальника; головні методи розрахунку
потреби у матеріальних ресурсах.
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Внутрішньовиробнича
логістика.
Основні
поняття:
відміни
внутрішньовиробничої логістики від
традиційної організації виробництва;
основні принципи логістичного процесу
у виробництві; вимоги до нього;
«підштовхуючи» системи (MRP-1, MRP2), їх позитивні риси та вади; «тяглови»
системи (Kanban), їх недоліки та
переваги; склад ефективності систем
логістики у виробництві.
Сутність розподільчої
логістики.
Основні поняття: види розподілу; завданя
розподільної логістики на макро- та
мікрорівнях; головні її принципи;
логістичні
канали
товароруху
та
ланцюжки, їх класифікація; перелік робіт
з формування системи розподільчої
логістики, її методи.
Логістика складування. Основні поняття:
процес логістики на складі; завданя
логістики складування; групи складів;
класифікація складів та його обладнання;
підсистеми складування; етапи вибору
раціональних систем складування.

Логістика
посередництва.
Основні
поняття: основні функції посередницької
логістики; принципові схеми організації
торговельної логістики; основні форми
інтеграції торговельної логістики.

Мета роботи
Засвоєння головних понять
логістичного процесу у закупівлі;
оволодіння методами визначення
потреби у матеріальних ресурсах.

Опанування основних понять
логістичного процесу у
виробництві; оволодіння методами
побудови «підштовхуючих» та
«тяглових» систем.

Вивчення студентами головних
понять логістичного процесу у
розподілі; отримання практичних
навичок щодо методів
розподільчої логістики.

Освоєння студентами основних
понять логістики складування;
опанування методів вибору
ефективних систем складування.
Набуття знань із здійснення
закупочної діяльності, проведення
конкурсних торгів, аналізу та
визначення ефективної
закупівельної роботи
посередницькими структурами.
Засвоювання студентами
основних понять логістики
посередництва; набуття знань
щодо принципів організації
посередницької логістики.
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Транспортна логістика та ранспортноекспедиційні послуги. Основні поняття:
логістика на транспорті; завдання
транспортної
логістики;
види
транспорту, їх вади і гідності; критерії
та фактори вибору транспортних
засобів;
склад
тарифів;
методи
розрахунку тарифів по окремим видам
транспорту.

Засвоєння основних понять
транспортної логістики;
отримання практичних навичок
щодо розрахунків тарифів.

