
Тема уроку: Вступ. Логістика – інструмент ринкової економіки 

Логістика - це: 

1) конкурентна стратегія господарюючих суб'єктів, целеполагающим 

фактором якої є ресурсозберігаючий алгоритм підприємницької діяльності; 

2) наука про рух сукупності матеріальних, інформаційних, фінансових, 

кадрових та інших потоків у системі ринкової економіки; 

3) методологія управління (планування, організації та контролю) процесом 

переміщення та зберігання у сфері заготівлі сировини і матеріалів, доведення їх 

до виробничого споживання, внутрішньозаводської переробки і доставки готової 

продукції до кінцевого споживача; 

4) системний (логістичний) підхід, що представляє рух і розвиток 

матеріальних, інформаційних, фінансових, кадрових та інших ресурсів в 

категоріях потоків і запасів; 

5) алгоритм організації раціонального руху матеріальних потоків і супутніх їм 

інформації та фінансів па всіх стадіях відтворювального процесу (матеріально-

технічне забезпечення, виробництво, збут); 

6) функціональний менеджмент в системі управління підприємницькою 

фірмою; 

7) самостійний вид підприємницької діяльності, що спеціалізується на 

закупівлі, зберіганні та доставці продукції споживачеві (надання комплексу 

транспортно-складських послуг) або споживача до товару. 

Метою навчання логіста є його готовність до наступних видів діяльності: 

науково-дослідна та консалтингова, розрахунково-проектна, організаційно-

управлінська. 

Як професіонал логіст повинен мати системне уявлення про розвиток 

російської та світової економіки, логістики та УЦП; розуміти сутність 

логістичних процесів, що відбуваються в ланцюгах поставок на рівні 

підприємства або на макроекономічному рівні (галузевому, регіональному). 

Завдання підготовки логіста розкриваються у вимогах до сукупності його знань і 

умінь. 

Логіст повинен знати: 

  теоретичні основи логістики та УЦП, понятійний апарат, принципи і 

методологію побудови логістичних систем і ланцюгів поставок; 

  основні функції логістики стосовно підприємств різних галузей економіки; 

  базисні концепції, системи і технології логістики та УЦП; 

  методи оптимізації ресурсів у функціональних областях логістики, окремих 

логістичних функціях і ланцюгах поставок в цілому; 

  основи організації та проектування логістичних систем і ланцюгів 

поставок; 

  методи стратегічного, тактичного та оперативного планування та інтеграції 

логістичних бізнес-процесів в ланцюгах поставок; 

  питання межфункциональной і міжорганізаційних логістичної координації; 

  методи і прийоми контролінгу в логістичних системах і ланцюгах поставок; 

  питання вибору інформаційних систем і технологій для підтримки 

прийняття логістичних рішень і оптимізації функціонування ланцюгів поставок; 

  проблеми міжнародної логістики та формування глобальних логістичних 

систем і ланцюгів поставок. 

Логіст повинен вміти: 



  застосовувати сучасні концепції і технології побудови логістичних систем і 

ланцюгів поставок; 

  ставити і вирішувати задачі оптимізації ресурсів у логістичних системах і 

ланцюгах поставок на макро- і мікроекономічному рівнях; 

  вибирати організаційну структуру управління логістикою на рівні фірми; 

  застосовувати інформаційні системи і технології для підтримки прийняття 

логістичних рішень в ланцюгах поставок; 

  вирішувати проблеми межфункциональной і міжорганізаційних логістичної 

координації; 

  моделювати логістичні бізнес-процеси в ланцюгах поставок; 

  контролювати результативність та ефективність логістики та УЦП; 

  розробляти логістичний план і конфігурацію ланцюга поставок; 

  управляти логістичними функціями та операціями у ланцюгах поставок та 

структурних підрозділах компанії. 
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