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ОСНОВНІ ВМІННЯ І НАВИЧКИ 

Вступник повинен: 
- аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення;  
- аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища; 
- визначати функціональні області організації та зв’язки між ними;  
- вміти організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства з ефективного 

просування продукції в логістичному ланцюзі на основі інтеграції і координації 
операцій і функцій; 

- вміти управляти інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх з 
матеріальними потоками та потоками послуг; 

- знати основні принципи логістичного підходу, концепцію та методологію логістики; 
- знати особливості логістичного менеджменту та його місце в системі менеджменту 

фірми;  
- знати передумови створення та особливості функціонування логістичних систем; 
- знати функціональні області логістики; 
- обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту;  
- оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал 

організації;  
- створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; 
- управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту. 
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