Дисципліна

Бізнес-аналітика в управлінні
логістичною діяльністю

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Бізнес-логістика
Логістичний практикум
Оптимізація логістичних потоків
Логістичний менеджмент
Економіка транспорту
Тема 1. Аналіз логістичної діяльності підприємств
транспорту: принципи, мета та завдання.
Тема 2. Методи, методичні прийоми та способи
оцінювання діяльності транспортних підприємств.
Тема 3. Аналіз виробничих засобів логістики: запаси в
логістиці.
Тема 4. Аналіз виробничих засобів логістики: основні
засоби, показники їх використання, потужність
логістичної системи.
Тема 5. Аналіз витрат логістичної діяльності.
Тема 6. Аналіз логістичного процесу на складі.
Аутсорсинг у логістиці.
Тема 7. Аналіз результатів логістичної діяльності
підприємств.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання з теорії
та
методології
аналізу
логістичної
діяльності
транспортних підприємств.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити
Семестровий контроль

Дисципліна

Логістичний аутсорсинг

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Бізнес-логістика
Логістика
Управління персоналом
Самоменеджмент
та
управління
персоналом
у
логістичному бізнесі
Проєктування логістичних систем
Управління ланцюгами поставок
Інформаційні системи і технології в логістиці
Стратегічне управління логістичною інфраструктурою
Тема 1. Витоки та поняття аутсорсингу.
Тема 2. Сутність логістичного аутсорсингу.
Тема 3. Методи прийняття рішення щодо використання
логістичного аутсорсингу.
Тема 4. Дослідження ринку та методика вибору
логістичних провайдерів.
Тема 5. Організація конкурсного відбору логістичного
аутсорсера.
Тема 6. Ціноутворення на послуги логістичних
провайдерів.
Тема 7. Сучасні тенденції ринку логістичних послуг.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання з
логістичного аутсорсингу, що являє собою одну з
логістичних стратегій управління компанією, сформувати
знання та навички з прийняття рішень щодо того, чи
«виробляти або купувати» деякі логістичні бізнес-функції
або частини логістичних бізнес-процесів, з управління
логістичними бізнес-процесами компанії в умовах стратегії
логістичного аутсорсингу, що направлена на підвищення
конкурентоспроможності компанії на ринку високої
конкуренції.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Економіко-математичне моделювання
ланцюгів поставок

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету
Теми дисципліни

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Бізнес-логістика
Фінансові потоки в логістиці
Управління ланцюгами поставок
Проектування логістичних систем
Тема 1. Теоретичні засади економіко-математичного
моделювання ланцюгів поставок.
Тема 2. Методи економіко-математичного моделювання
логістичних ланцюгів поставок.
Тема 3. Економіко-математичне моделювання ланцюгів
поставок у системі матеріально-технічного забезпечення.
Тема 4. Економіко-математичне моделювання структури
ланцюга поставок.
Тема 5. Оптимізація логістичних рішень по управлінню
виробництвом та збутом.
Вивчення дисципліни дозволить опанувати знання щодо
застосування економіко-математичних методів і моделей
задля вибору оптимальних логістичних рішень при
проектуванні логістичних систем, обґрунтуванні структури
та функцій ланцюгів поставок, управлінні логістичними
потоками на підприємстві.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Контролінг логістичних бізнеспроцесів

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Бізнес-логістика
Логістичний менеджмент
Оптимізація логістичних потоків
Управління ланцюгами поставок
Тема 1. Логістичний контролінг як інструмент управління
підприємством.
Тема
2.
Характеристика
об’єктів
логістичного
контролінгу.
Тема 3. Планування і бюджетування в системі
контролінгу.
Тема 4. Методичний інструментарій оперативного
контролінгу логістичної діяльності.
Тема 5. Контролінг показників логістичної діяльності.
Тема 6. Контролінг інвестиційних проектів на
транспортному підприємстві.
Тема 7. Організаційно-методичні основи формування та
функціонування системи логістичного контролінгу на
транспортному підприємстві.
Вивчення дисципліни дозволить отримати знання про
концептуальні
основи
управління
логістичними
процесами на транспорті на основі інтегрування,
координування та спрямування діяльності різних служб та
підрозділів підприємств на досягнення оперативних і
стратегічних цілей.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Міжнародна логістика

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету
Теми дисципліни

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Бізнес-логістика
Логістичний менеджмент
Управління ланцюгами поставок
Проектування логістичних систем
Тема 1. Основні поняття міжнародної логістики.
Тема 2. Правові засади міжнародної логістичної діяльності.
Тема 3. Митне забезпечення міжнародної логістичної
діяльності.
Тема 4. Організація і технологія міжнародних перевезень.
Тема 5. Інфраструктура міжнародної логістики.
Вивчення дисципліни дозволить опанувати знання щодо
прийняття ефективних рішень в процесі здійснення
міжнародної
логістичної
діяльності,
логістичного
забезпечення міжнародного бізнесу, здійснення митнотранспортних операцій при роботі на міжнародному ринку.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Реверсивна логістика

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Управління ланцюгом поставок,
Оптимізація
логістичних
потоків
в
діяльності
підприємств, Логістичний менеджмент,
Управління проектами,
Транспортно-складська логістика
1. Фактори виникнення і розвитку CL та BSCM.
2. Обернений матеріальний потік як об’єкт зворотної
логістики.
3. Функціональні області реверсивної логістики.
4. Управління реверсивними потоками: задачі, функції,
етапи.
5. Управління утилізацією відходів.
6. Основи рециклінгу на підприємстві.
7. Витрати реверсивної логістики.
8. Стратегії управління оберненими потоками на
підприємстві.
Сьогодні реверсивна логістика визнана як невід’ємна
частина загальної системи розподілу і доставки товарів,
оскільки має на меті не тільки пошук шляхів виконання
роботи краще, швидше, дешевше, але і відповідність
європейським стандартам щодо захисту довкілля і
економічної культури.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Системний підхід у логістиці

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету
Теми дисципліни

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Бізнес-логістика
Логістичний менеджмент
Управління ланцюгами поставок
Проектування логістичних систем
Тема 1. Основні поняття теорії систем.
Тема 2. Ознаки та властивості складних систем.
Тема 3. Визначення логістичної системи, її ознаки та
особливості.
Тема 4. Системний аналіз логістичної діяльності.
Тема 5. Системний підхід до управління логістичною
діяльністю.
Вивчення дисципліни дозволить опанувати знання щодо
інструментарію системного підходу до розвитку
логістичних об’єктів як сукупності системоутворюючих
елементів з метою досягнення високої гнучкості
логістичної системи шляхом швидкого реагування на зміни
зовнішніх і внутрішніх умов функціонування.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

Міська логістика

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління та технологій
Другий (магістерський)
І (3 семестр)
Оптимізація
логістичних
потоків
у
діяльності
підприємств, Логістичний менеджмент,
Транспортно-складська логістика,
Логістичний практикум
1. Загальна характеристика транспортних систем міст.
2.
Організація
роботи
міського
пасажирського
транспорту. Формування попиту та пропозиції на
перевезення пасажирів.
3. Пропускна спроможність транспортних мереж та
шляхи її підвищення.
4. Маршрутизація та планування міського транспорту
загального користування.
5. Якість транспортного обслуговування населення.
6. Організація вантажних перевезень у містах.
7. Моделювання процесів логістики міста.
8. Схеми логістики міста.
Вивчення раціональної організації у просторі і часі
адміністративного, транспортного, матеріального і
соціального потоків у межах міста для задоволення
потреб виробничої, комерційної і соціально-культурної
діяльності мешканців міста.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

