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1. Мета опанування дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів системних
знань і розуміння концептуальних основ логістики розподілу, теорії й практики
розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння
навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та
інформаційними потоками в сучасних умовах
2. Завдання: роз’яснювати теорію з питань концепції, стратегії та тактики
логістики розподілу; опанувати методичний інструментарій розроблення та
реалізації завдань логістики розподілу; оволодіти навичками логістичного
мислення та вміти розробляти пропозиції щодо удосконалення логістичних систем
розподілу і механізмів їх функціонування; набути навички оцінки економічної
ефективності та вміти аналізувати наслідки здійснення логістичних рішень.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
основних форм організації логістики розподілу, основних систем розподілу
товарів;
принципів, методів, етапів розвитку логістики розподілу;
принципи організації логістичних каналів та логістичних ланцюжків на
основі сучасних концепцій логістики;
принципи взаємодії розподільчих центрів у логістичних ланцюгах;
методи і прийоми логістичного аналізу;
типи посередників в каналах розподілу.
застосування знань і розумінь:
уміння організовувати процес розподілу готової продукції за різними
каналами збуту, використовуючи маркетингову стратегію підприємства;
уміння системно пов’язувати розподіл продукції із виробництвом за
закупівлями матеріальних ресурсів, використовуючи принципи логістики;
здатність визначати основні форми організації розподільчої логістики;
уміння оцінити та вибрати систему розподілу;
здатність визначити доцільність вибору прямого чи опосередкованого каналу
розподілу;

володіння прийомами і методами вибору місця розташування розподільчого
складу;
уміння визначити координати розташування розподільчого складу;
здатність визначити кількість складів у системі розподілу;
уміння визначити оптимальне місце розташування розподільчого складу.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Сутність та призначення логістики розподілу
Тема 1. Мета, завдання та функції логістики розподілу
Тема 2. Основні форми організації розподільчої логістики.
Тема 3. Основні системи розподілу товарів
Тема 4. Оптові і логістичні посередники в системі розподілу
Змістовий модуль 2. Механізм управління логістикою розподілу
Тема 5. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу.
Тема 6. Проектування дистрибутивних систем.
Тема 7. Методи визначення оптимального місця розташування розподільного
центру
Тема 8. Система побудови каналів розподілу
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