
Інформаційна довідка 

 

1. Вид: навчальна дисципліна Логістичне управління на транспорті 

 

2. Код: ПП В.01.02 
 

3. Тип: варіативна 
 

4. Рівень: доктор філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 4-й  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 
 

7. Ім’я викладача: Гюлєв Нізамі Уруджевич 

 

8. Результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни докторант повинен знати: 

- значення логістики в системі управління на транспорті; 

- основи логістичного управління на транспорті та його функції;  

- місце логістичного управління на транспорті в системі менеджменту фірми;  

- місце логістичної стратегії в системі планування підприємства та основні варіанти й напрямки 

логістичних стратегій;   

- основні підходи та принципи формування логістичної стратегії;  

- значення зовнішньої та внутрішнього середовища логістики фірми;  

- визначити вимоги до системи інформаційної підтримки; 

- визначити вимоги до організації фінансових потоків. 

вміти: 

- визначати цілі логістичного управління на транспорті та шляхи їх досягнення;  

- характеризувати систему логістичного управління на транспорті;  

- характеризувати організаційно-економічну стійкість фірми як основу завоювання споживача;  

- оволодіти системою управління логістичного управління на транспорті;  

- описувати функції служб управління логістикою;  

- характеризувати посадові обов’язки менеджера по логістиці;  

- оволодіти сутністю координації логістичних функцій;  

-  характеризувати рівні управління логістичної служби;   

- оволодіти сутністю логістичного аналізу, контролю та аудиту. 

мати компетентності:  

- про опис основних підходів та принципи формування логістичної стратегії;  

- навички логістичного управління. 

- навички визначення функцій логістичних центрів. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Системи управління транспортом, Логістика, 

Функціональна логістика, Управління ланцюгом постачань. 

 

10. Зміст:  

ЗМ 1. Зв’язки між різними ланцюгами постачань.  

ЗМ 2. Функцій логістичних центрів.  

ЗМ 2. Особливості інформаційних і фінансових потоків. 

 

11. Форми та методи навчання: Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-

ілюстративні). Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  

 

12. Мова навчання: українська.  



Information reference 

 

1. Type: the discipline Logistics management in transport 

 

2. Code: ПП Н.01 

 

 3. Type: variative 

 

 4. Level: doctor of philosophy 

 

5. Semester, which sets out: 4 

 

6. Number of ECTS credits: 5 

 

7. lecturer (teacher): N. Gyulyev 

 

8. Learning outcomes: A study of the discipline student should know: 

- the importance of logistics in the management system in transport; 

- the basis of logistic management in transport and its functions; 

- the place of logistics management in the transport management system of the company; 

- the place of the logistic strategy in the enterprise planning system and the main variants and 

directions of logistic strategies; 

- main approaches and principles of logistics strategy formation; 

- the importance of the external and internal logistics environment of the firm; 

- determine the requirements for the information support system; 

- determine the requirements for the organization of financial flows. 

be able: 

- to determine the goals of logistics management in transport and ways to achieve them; 

- characterize the system of logistic management in transport; 

- to characterize the organizational and economic stability of the firm as a basis for conquering the 

consumer; 

- To master the system of management of logistic management in transport; 

- describe the functions of logistics management services; 

- characterize the responsibilities of the logistics manager; 

- To master the essence of coordination of logistic functions; 

- characterize the levels of management of the logistics service; 

- To master the essence of logistics analysis, control and audit. 

Have a competence: 

- description of the main approaches and principles of logistics strategy formation; 

- logistics management skills. 

- skills for determining the functions of logistics centers. 

 

9. Disciplines that underpin: Transport management systems, Logistics, Functional logistics, Supply 

chain management. 

 

10. Contents:  
1. Links between different supply chains.  

2. Functions of logistics centers. 

2. Features of information and financial flows. 

 

11. Methods of teaching: verbal, visual, practical, reproductive (explanatory, illustrative). Solution of 

problems. Note-taking lectures. Independent work. 

 

12. Language of instruction: ukrainian. 



Информационная справка 

 

1. Вид: учебная дисципліна: Логистическое управление на транспорте 

 

2. Код: ПП В.01.02 

 

3. Тип: вариативная 

 

4. Уровень: доктор философии. 

 

5. Семестр, в котором читается: 4-й. 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5. 

 

7. Лектор (преподаватель): Гюлев Н.У. 

 

8. Результаты обучения: В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- значение логистики в системе управления на транспорте 

- основы логистического управления на транспорте и его функции; 

- место логистического управления на транспорте в системе менеджмента фирмы; 

- место логистической стратегии в системе планирования предприятия и основные варианты и 

направления логистических стратегий; 

- основные подходы и принципы формирования логистической стратегии; 

- значение внешней и внутренней среды логистики фирмы; 

- определить требования к системе информационной поддержки; 

- определить требования к организации финансовых потоков. 

уметь: 

- определять цели логистического управления на транспорте и пути их достижения; 

- характеризовать систему логистического управления на транспорте; 

- характеризовать организационно-экономическую устойчивость фирмы в качестве основы 

завоевания потребителя; 

- овладеть системой управления логистического управления на транспорте; 

- описывать функции служб управления логистикой; 

- характеризовать должностные обязанности менеджера по логистике; 

- овладеть сущностью координации логистических функций; 

- характеризовать уровни управления логистической службы; 

- овладеть сущностью логистического анализа, контроля и аудита. 

иметь компетентности: 

- описание основных подходов и принципы формирования логистической стратегии; 

- навыки логистического управления. 

- навыки определения функций логистических центров. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается: Эрготичнисть в транспортных системах городов, 

Эргономика, Безопасность жизнедеятельности. 

 

10. Содержание: 

СМ 1. Связи между различными цепями поставок.  

СМ 2. Функции логистических центров.  

СМ 2. Особенности информационных и финансовых потоков. 

 

11. Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

(объяснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирования лекций. Самостоятельная 

работа. 

12. Язык обучения: украинский. 


