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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент». 
 
Предметом дисципліни є вивчення основ теорії логістики. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
1. Логістика 
 
2. Функціональна логістика 
 

- 

3. Логістичне обслуговування 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Логістика як спеціальність. 
ЗМ 2. Взаємозв’язок логістики з основними функціями управління підприємством. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1 Метою вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних знань з основ 
теорії логістики, формування розуміння виробничих процесів і функцій логістиків, 
сучасного логістичного мислення.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є 
формування умінь і навичок щодо орієнтації у основних фахових завданнях 
логістики. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основні визначення та терміни навчальної дисципліни; 
- сфери діяльності і об’єкти дослідження в логістиці; 
- завдання, мету й функції логістики; 
- взаємозв’язок логістики з основними функціями управління підприємством; 
- методологію та наукову базу логістики; 
- фахові періодичні видання. 
 
вміти: 
- розрізняти основні напрямки проблемних питань логістики; 
- виявляти недоліки сучасної теорії і практики управління підприємством виходячи з 
логістичної концепції управління; 
- використовувати логістичні принципи й методи управління потоковими процесами 
на підприємстві. 
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мати компетентності:  
- самостійно визначати межі та форми знань в області теорії логістики; 
- визначати методи аналізу функціонування ланок логістичного ланцюга – 
«закупівля», «виробництво», «запаси», «складування», «транспорт», «розподіл і 
збут», «сервіс», «інформація»; 
-  формувати методи оцінки резервів економії від оптимізації руху й використання 
матеріального та інших потоків на підприємстві. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години - 2 кредити ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (за ОПП, з урахуванням 
розбіжностей у термінології) 
Змістовий модуль 1. Логістика як спеціальність 
Тема 1 "Теорія і практика спеціальності «Логістика»", Тема 2 "Історія виникнення 
спеціальності", Тема 3 "Сфера діяльності й об'єкти дослідження в логістиці" 
 
Змістовий модуль 2. Взаємозв'язок  логістики з основними функціями управління 
підприємством 
Тема 4 "Завдання, мета й функції логістики", Тема 5 "Взаємозв'язок логістики з 
основними функціями управління підприємством", Тема 6 "Логістична система і 
логістичний ланцюг". 
 
3. Рекомендована література 
1. Крикавський Є.В. Логістика: навч.посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська 
політехніка”, 1999. – 264 с. 
2. Крикавський Є.В., Гринів Н.Т., Таранський І.П. Логістика і розвиток організацій. 
– Львів: НУ „Львівська політехніка”, 1999. – 160 с. 
3. Джонсон Дж., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи П. Современная логистика, 7-е изд.: 
Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 624 с. 
4. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: 
Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2007. – 640 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання поточні та підсумкові тестові 
завдання, захист звітів з практичних робіт. 
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АНОТАЦІЯ 
Вступ до спеціальності 

Метою дисципліни є набуття студентами теоретичних знань з основ теорії 
логістики, формування розуміння виробничих процесів і функцій логістиків, 
сучасного логістичного мислення. Предметом дисципліни є вивчення основ теорії 
логістики. Теоретична частина дисципліни формує знання відносно сфери 
діяльності і об’єктів дослідження в логістиці, завдань, цілей й функції логістики, 
взаємозв'язку логістики з основними функціями управління підприємством, 
методології та наукової бази логістики. Самостійною роботою передбачено 
ознайомлення з фаховими періодичними виданнями та фундаментальними працями 
в сфері логістики. 

Дисципліна включає наступні змістовні модулі: ЗМ 1.1. Логістика як 
спеціальність. ЗМ 1.2 Взаємозв'язок  логістики з основними функціями управління 
підприємством.  
 

 
ABSTRACT (ANNOTATION)  

Introduction in the specialty 

The purpose is to obtain theoretical knowledge of base theory logistics, to form 
comprehension of manufacturing process and logistical manager functions, modern 
logistical thinking. The subject of discipline is the studying of base logistical theory. The 
theoretical part of discipline is formed knowledge concerned with activity and researching 
subject in logistics, tasks, aims and function of logistics, interactions logistics with base 
function of management enterprise, methodology and scientific logistics base.  The 
independent work was stipulated acquaintance with the specialized thematic editions and 
basic paper in logistics sphere. 

The discipline includes following substantial modules: ZM 1.1. Logistics as a 
specialty. ZM 1.2 Relationship with the basic functions of logistics management. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
Введение в специальность 

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний 
из основ теории логистики, формирование понимания производственных процессов 
и функций логистиков, современного логистического мышления. Предметом 
дисциплины являются изучения основ теории логистики. Теоретическая часть 
дисциплины формирует знание относительно сферы деятельности и объектов 
исследования в логистике, задач, целей и функции логистики, взаимосвязи 
логистики с основными функциями управления предприятием, методологии и 
научной базы логистики. Самостоятельной работой предусмотрено ознакомление с 
профессиональными периодическими изданиями и фундаментальными работами в 
сфере логистики. 

Дисциплина включает следующие содержательные модули: СМ 1.1. 
Логистика как специальность. СМ 1.2 Взаимосвязь логистики с основными 
функциями управления предприятием. 

 


