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ВСТУП
Навчальна програма дисципліни „Логістичний менеджмент” складена
відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів
магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент
спеціалізації Бізнес-адміністрування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення процесу
управління рухом товарів та матеріалів у мікро- та макрологістичних
системах.
Міждисциплінарні
маркетинг.

зв’язки:

логістика,

економіка

підприємства,

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Теоретико-методологічні основи логістичного менеджменту.
2. Стратегія і тактика логістичного менеджменту.
3. Функції, методи та кадрове забезпечення логістичного управління.
1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1.

Метою викладання навчальної дисципліни “логістичний
менеджмент” є оволодіння теоретичними знаннями з питань
логістичного менеджменту та набуття практичних вмінь та
навичок щодо використання принципів і методів логістичного
менеджменту в процесі управління підприємством для
підвищення його стійкості, координації дій та вирішення
конфліктних ситуацій.

1.2.

Основними завданнями вивчення дисципліни “логістичний
менеджмент” є:

- здобуття теоретичних знань з логістичного менеджменту та
логістичного адміністрування;
- організація роботи служби логістики на підприємстві;
розуміння завдань організації, планування, контролювання
логістичної діяльності підприємства;
формування навичок щодо організації координації діяльності
структурних підрозділів компанії, а також взаємодії з бізнеспартнерами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

- принципи і методи логістичного менеджменту;
- основні вимоги до розробки ефективного управління логістичними
системами;
- існуючі типи організаційних структур підприємств;
- технологію розробки посадової інструкції логістичного менеджера;
- методи і прийоми логістичного аналізу;
- принципи мотивації менеджерів з логістики.
уміти :
- використовувати системний підхід в управлінні підприємством;
- розробляти оптимальні організаційні структури служби логістики;
- організовувати логістику в різних компаніях (виробничих, торгових,
транспортних тощо);
- використовувати мотивації логістичного персоналу для зменшення
загальних витрат;
- розробляти логістичні стратегії для різних за видами діяльності
підприємств;
- вміти складати плани поточної та оперативної логістичної діяльності
підприємства, в тому числі логістичного;
- проводити логістичний аудит підприємства;
- розробляти системи збалансованих показників і структуру індикаторів
логістичної діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1
Теоретико-методологічні основи логістичного менеджменту.
Тема 1. Сутність і завдання логістичного менеджменту.
Предмет, призначення, основні завдання, спрямованість та зміст
навчальної дисципліни “логістичний менеджмент”. Місце дисципліни у
навчальному плані підготовки менеджерів з логістики.
Сучасний етан постіндустріального розвитку і логістизації економіки.
Тема 2. Теоретико-методологічні основи логістичного менеджменту.
Геоекономічне формування та постійні трансформації
наднаціональних відтворювальних потоків у сучасному бізнесі. Об’ємномережеве сприйняття глобальних ланцюгів поставок. Управління рухом
потоків та стиками розподілу праці у технологічних ланцюгах.
Додаткова логістична споживча цінність товару. Генеральна ціль
логістичного менеджменту та інтегровані цілі маркетингу і логістики.
Рівні логістичного менеджменту: глобальний, міжгалузевий, між
організаційний, між функціональний, операційний. Логістична місія
стратегічного і тактичного управління ланцюгом постачання. Виробничі
функції, фази і стадії логістичного обслуговування. Основні напрями
вдосконалення та подальшого розвитку логістичного менеджменту.
Тема 3. Наукові принципи логістичного управління.
Діалектична єдність відмінностей сучасного логістичного бізнесу.
Ієрархія логістичного менеджменту. Поняття логістичних процесів, ланцюгів
та потоків. Сутність логістичного підходу до управління потоковими
процесами.
Принципи логістичного управління: системно-процесний, комплексно-

інтеграційний, відтворювально-оптимізаційний, варіативно-ситуаційний,
директивно-динамічний, функціонально-вартісний. Особливості
застосування логістики у практиці діяльності організацій, їх підрозділів, в
тому числі логістичних.
Функціональні компоненти системи логістичного
адміністрування. Відмінності використання наукових принципів логістичного
управління від систем традиційного менеджменту.
Змістовий модуль 2.
Стратегія і тактика логістичного менеджменту.
Тема 4. Стратегія і тактика логістичного менеджменту.
Поняття, сутність і спрямованість логістичної стратегії у
геоекономічному просторі. Мета і завдання розробки та реалізації
логістичних стратегій різних ієрархічних рівнів. Місце логістичної стратегії
в комплексній системі інноваційного розвитку підприємства. Управління
стратегічними розривами у ланцюгах поставок.
Типи стратегічних рішень у логістичній діяльності організації.
Стратегічний вибір логістичних критеріїв: мінімізації загальних логістичних
витрат, підвищення якості логістичного сервісу, логістичного аутсорингу.
Узгодження логістичної стратегії з корпоративною стратегією організації.
Управління потоками в “режимі реального часу”. Ключові фактори
конкурентних переваг логістичних стратегій підприємства. Логістичні
проекти та практика реалізації.
Особливості

прийняття

управлінських

рішень

у

системі

логістичної діяльності. Дивергенція, трансформація і конвергенція завдань та
альтернатив логістичного управління.

Тема 5. Система логістичного менеджменту.
Адміністрування

та

партнерська

взаємодія

суб’єктів

господарювання у системі логістичного управління. Основні підсистеми
контурного управління. Прямі й зворотні зв’язки. Принципи горизонтального
та вертикального управління суб’єктами логістичного ланцюга. Формування
ефективної

логістичної

системи

окремої

організації.

Функціональне

управління видами логістичної діяльності. Структура процесів логістичного
обслуговування

організації.

Характеристика

підсистем

ресурсного

забезпечення функціональних процесів логістики – постачання, виробництво,
дистрибуція, споживання.
Системна ефективність логістичного підходу до управління
ланцюгами поставок. Децентралізоване та централізоване управління
логістичною діяльністю. Перехресні логістичні функції у підрозділах
підприємства. Еволюція організаційних структур підрозділів логістичної
діяльності підприємств, фірм, компаній. Залежність системи управління
логістикою в різних компаніях (виробничих, торгових, транспортних тощо).
Приклади систем логістичного менеджменту успішних компаній.
Змістовий модуль 3.
Функції, методи та кадрове забезпечення логістичного управління.
Тема 6. Загальні функції логістичного менеджменту.
Функція логістичного ціле полягання формування “дерева цілей”,
результатів і ресурсів. Дезагрегування логістичних цілей. Декомпозиція
логістичних цілей. Планування логістичної діяльності: об’ємно-календарне,
бюджетне, стратегічне. Функція організування логістичної діяльності.
Логістичні мережі, центри. Міжнародні транспортні системи. Проектування
логістичних робіт. Департаментизація логістичних систем управління.
Договірні основи організаційно-розпорядницького управління логістичними
ланцюгами, потоками, системами та мережами. Функція мотивування

логістичної діяльності. Загальносистемні економічні та соціальні інтереси
учасників логістичної системи. Інтерактивний процес узгодження умов
контракту. Функція координування суб’єктів логістичної діяльності.
Синхронізація логістичної діяльності у просторі та часі. Мережеві методи.
Функція логістичного контролінгу: моніторинг, облік, аналіз, аудит, розробка
рекомендацій щодо удосконалення логістичної діяльності.

Тема 7. Методи логістичного управління.
Стратегічний, тактичний та оперативний логістичний аналіз і
його завдання. Класифікація методів логістичного аналізу. Інформаційна база
логістичного аналізу. Методи і прийоми діагностичного та ситуаційного
аналізу логістичних потоків. Аналіз логістичних витрат і доходів. Показники
для виміру результатів виконання функцій логістичного менеджменту. Оцінка
ефективності логістичного управління організації.
Нормативно-правові методи регулювання логістичної діяльності.
Соціально-психологічні методи регулювання логістичної діяльності.
Соціально-психологічні методи управління логістичним персоналом.
Технолого-організаційні методи управління функціонуванням і розвитком
логістичної інфраструктури. Економічні методи управління логістичними
підрозділами та підприємствами. Відносини конкуренції в системі
узгодження інтересів суб’єктів господарювання логістики. Партнерська
взаємодія: форми, синергічний ефект партнерства.
Сучасні інформаційні технології у логістичному менеджменті.
Порівняльний аналіз транзакцій них та аналітичних інформаційних
технологій.

Тема 8 . Персонал-технології підготовки менеджерів з
логістики.
Завдання і зміст підготовки професійних менеджерів з логістики.
Класифікація персонал-технологій відбору підготовки й організації праці
фахівців з логістики. Система сертифікації фахівців логістичного управління.
Класифікація логістичного персоналу організації за критерієм
“рівень менеджменту”: персонал вищого менеджменту, середньої ланки та
низових рівнів. Основні вимоги до логістичного персоналу. Загальні функції
логістичного персоналу. Функції інтегрального логістичного менеджера.
Основні функції персоналу логістики з урахуванням галузевої специфіки
фірми. Індивідуалізоване управління логістичним персоналом. Посадові
обов’язки менеджера з логістики. Розробка посадових інструкцій менеджера
з логістики та керівника відділу логістики. Оцінка праці працівників служби
логістики.
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