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3 кредитів /90 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин, практичних занять – 16 години,
самостійної роботи – 58 годин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
(курсант) повинен:
знати:
- обґрунтування
розробки
логістичних
каналів,
ланцюгів та систем;
- характеристики підсистем управління якістю,
управління
закупками,
управління
запасами,
управління розподілом товарів, управління сервісом;
- організацію системи складів;
- вимоги до забезпечення логістичної системи;
- формувати план закупок, виконувати попередню
оцінку постачальника, готувати об’яву про подання
пропозицій,
виконувати
оцінку
пропозицій,
здійснювати заключні переговори, відбір і прийняття
зобов’язань, оформляти документацію, визначати
поставки і контроль якості.
- вибирати методику розрахунку потреб у запасах та за
її допомогою встановлювати їх розмір; контролю
запасів; систему інформаційного обміну між
службами підприємства;
- вибирати стратегію управління запасами.
вміти:
- визначати мету проектування логістичної системи та
її підсистем: логістичної мережі, організаційної
структури, корпоративної інформаційної системи;
- розробляти підсистему якості у логістичній системі;
- розробляти план підготовки до проходження
сертифікації;
- виконувати аналіз і узагальнення інформації про:
наявність товарів на
- складі; попит на ринку; асортимент запасів у
конкурентів; роздрібний продаж;
- замовлення оптових компаній; прогноз продаж;
- розраховувати потребу в товарі по кількості, строках,
асортименту і номенклатурі;
- виконувати аналіз інформації про товар (аналіз
інформації про асортимент і номенклатуру товару у
постачальника; аналіз і оцінку споживчих якостей
товару; аналіз цін);
- виконувати огляд ринку постачальників (аналіз
інформації про постачальників, прайс-листів та інших

носіїв інформації);
виконувати аналіз постачальників (аналіз надійності,
репутації, фінансової історії та умов поставок) та
оцінювати пропозиції постачальників;
- вибирати критерії оцінки та вибору постачальників,
на їх основі із застосуванням певних процедур
складати методику вибору постачальників, за якою
здійснювати вибір постачальника;
- визначати оптимальний розмір партії товару;
- розраховувати термін поставок;
- будувати можливі структурні схеми каналів
розподілу;
- встановлювати доцільність використання різних видів
посередників та вибирати оптимальну структурну
схему каналів розподілу;
- розраховувати параметри, що характеризують рівень
сервісу: час поставок, частоту поставок, готовність
поставок, безвідмовність поставок, якість поставок,
готовність забезпечення комплектності, готовність до
навантажувально-розвантажувальних робіт;
- визначати оптимальний рівень сервісу;
- визначати кількість складів та розміщення складської
мережі;
- визначати місце розташування окремого складу;
- визначати вид та за певними методиками
розраховувати розмір складу;
- визначати вимоги до технологічного процесу
перевезень в логістичній системі;
- визначати вимоги до забезпечення функціонування
логістичної системи.
Об’єктом вивчення є матеріальні та супутні їм
логістичні потоки, а також операції, які виконуються з
ними.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є
процеси, що пов’язані з матеріальним потоком в межах
логістичних систем.
Метою навчальної дисципліни “Логістика” є
формування у студентів наукових і професійних знань в
сфері організації, планування, управління перевезеннями
різних видів матеріальних потоків.
-
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програми:
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• усне опитування, практичні завдання, контрольна робота
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