
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

____                                               Логістика                                                             
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС,  

лекцій 24 год., практичних занять 16 год., лабораторних занять 8 год.,  

форма контролю залік. 

 

1. Перелік тем дисципліни.  

Змістовний модуль 1. Концепція логістики 

Тема 1. Поняття і методологія логістики. Тема 2. Характеристика основних 

елементів логістики. Тема 3. Логістика запасів. Тема 4. Виробнича логістика. Тема 5. 

Планування потреби в матеріалах (МРП-системи). 

Змістовний модуль 2.  Елементи логістичного ланцюга 

Тема 6. Логістика постачання. Тема 7. Складська логістика. Тема 8. Транспортна 

логістика. Тема 9. Розподільча логістика. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні: 

ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні: 

СК. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів.  

СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

СК. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 

3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності.  
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РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність.  

РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами та у невизначених умовах.   

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою.  

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Гришко Світлана Валеріївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 


