
Анотація 

Дисципліна Логістика 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Логістика 

2 Статус Вільний вибір 

3 Спеціальності 051 Економіка 

4 Мова викладання Українська 

5 Семестр, у якому 

викладається 

6 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати 

окремо лекції, лабораторні 

заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, тощо) 

 

 3 кредити 90 годин 

18 год лекції 

18 год практичні заняття 

54 год самостійна робота студентів 

7 Форма підсумкового 

контролю та наявність 

індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує 

викладання дисципліни 

Менеджменту та адміністрування 

9 Викладач, що планується для 

викладання 

Галюк Ірина Богданівна, к.е.н., доцент 

10 Попередні вимоги для 

вивчення дисципліни 

Задовільний рівень знань з економіки 

підприємства,аналізу витрат, менеджменту, 

маркетингу. 

11 Перелік компетентностей, 

яких набуде студент після 

опанування дисципліни 

1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

3. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

4. Здатність обґрунтовувати економічні 

рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і 

процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  

5. Здатність самостійно виявляти проблеми 

економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи 

їх вирішення.  

6. Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх 



конкурентоспроможності.  

12 Сфера реалізації 

компетентностей у майбутній 

професії 

Посади спеціаліста по реалізації 

логістичногонапрямкудіяльності. 

13 Особливості навчання на 

курсі 

 

14 Стислий опис дисципліни 1. Логістика – інструмент ринкової 

економіки.  

2. Концепція і методологічний апарат 

інтегрованої логістики.  

3. Об’єкти логістичного управління та 

логістичні операції.  

4. Логістична діяльність та логістичні 

функції.  

5. Логістичний менеджмент в системі 

загального менеджменту. 

 6. Сутність та завдання закупівельної 

логістики.  

7. Управління запасами на засадах 

логістики.  

8. Логістичний підхід до управління 

матеріальними потоками у сфері 

виробництва.  

9. Логістичний підхід до управління 

матеріальними потоками у сфері обігу   

10. Логістичний підхід до обслуговування 

споживачів 

11. Склад і транспорт у логістиці 

12. Економічне забезпечення логістики 

15 Кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

Мінімальна кількість – 20 ос. 

Максимальна кількість – 40 ос. 
 


