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Загальний опис навчальної дисципліни 
Метою формування у студентів знань і навиків в області аналізу та 

управління логістичними системами і матеріальними потоками на 
макрорівні. Логістика є важливим компонентом економіки, і студент 
повинен мати необхідні знання і навики в цій області для ефективного 
вирішення логістичних завдань в рамках окремих сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності. Вживання цих навиків тісно 
пов'язане з транспортною системою, постачанням, збутом продукції, 
запасами та іншими областями, які пов’язані з формуванням логістичної 
системи. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних 
та практичних знань з управління товаропотоками ресурсів та продукції з 
доданої вартістю у внутрішньому та зовнішньому середовищі 
підприємства. 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: Основні етапи 
розвитку логістичного управління; мета логістики; загальні цілі 
логістичної організації; завдання логістики; функції логістики; 
характеристика основних елементів логістики; технологічні процеси та 
управління матеріальними потоками в логістичних системах; управління 
матеріальними потоками в логістичних системах; основні особливості 
міжнародної логістики; сутність логістики постачання, завдання, які 
виконує логістика постачання; сутність логістики виробництва, завдання, 
які виконує логістика виробництва; сутність логістики складування: 
логістичної операції, менеджмент; сутність логістики збуту; завдання, які 
виконує логістика збуту; сутність транспортної логістики; завдання, які 
виконує транспортна логістика. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 
виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 
спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 
процесі; чітко й вчасно виконувати індивідуальні завдання; брати активну 
участь у розробці групових проектів на замовлення міських органів 
влади; використовувати сучасні програмні продукти та мобільні пристрої 
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під час проведення заняття; відпрацьовувати пропущені заняття на 
освітньому порталі; дотримуватись академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 
1. Логістика у ринковій економіці. 
2. Характеристика основних елементів логістики. 
3. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками в 

логістичних системах. 
4. Управління матеріальними потоками в логістичних системах. 
5. Міжнародна логістика. 
6. Заготівельна логістика. 
7. Внутрішньовиробнича логістика. 
8. Логістика складування. 
9. Сутність розподільчої логістики. 
10. Транспортна логістика. 
11. Інтернет логістика. 

 
 Орієнтовний перелік тем практичних занять 
1. Бізнес гра «Вступ до логістики». 
2. Визначення виробничої логістичної стратегії підприємства (ABC-

XYZ). 
3. Порівняння технологій вирощування продукції. 
4. Аналіз  впливу витрат на рівень якості сільськогосподарської 

продукції. 
5. Маркування товару. 
6. Рішення завдання «зробити або купити». 
7. Розрахунок оптимальної партії замовлення. 
8. Аналіз постачальників сировини сільськогосподарської продукції. 
9. Організація та проведення загального управління якістю на 

підприємстві. 
10. Розрахунок розташування розподільчого центру. 
11. Розрахунок оптимального маршруту транспортування. 
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