
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 Мета курсу  — формування у майбутніх спеціалістів системних знань і 
розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього 
напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального 
матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими 
потоками в сучасних умовах. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Менеджмент, 
Маркетинг, Міжнародний маркетинг, Логістика, тощо. 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність організації роботи служби логістики на 
підприємстві, а також логістичного персоналу; формування навичок 
планування, регулювання, контролювання в логістичних системах;  
формування навичок щодо організації координації діяльності структурних 
підрозділів компанії, а також взаємодії з бізнес-партнерами.  
          Програмні результати навчання: 
знати: основні принципи логістичного підходу, концепцію та методологію 
логістики; особливості логістичного менеджменту та його місце в системі 
менеджменту фірми; передумови створення та особливості функціонування 
логістичних систем; функціональні області логістики; методи і прийоми 
логістичного аналізу; основні вимоги до розробки ефективного управління 
логістичними системами; інформаційне, технічне, організаційне, правове 
забезпечення логістичного підходу до управління фірмою з метою економії 
трудових, матеріальних, грошових та енергетичних ресурсів; підвищення 
ефективності управління на різних рівнях, забезпечення необхідної якості 
споживчих благ; принципи мотивації менеджерів з логістики; тенденції 
розвитку глобальної 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 підприємств;  
вміти складати плани поточної та оперативної діяльності логістичного 
підприємства; проводити фінансовий та логістичний аудит підприємства;  
розробляти системи збалансованих показників і структуру індикаторів 
логістичної діяльності; 
володіти: знаннями з логістичного менеджменту та логістичного 
адміністрування, питань концепції, стратегії та тактики логістики; методичним 
інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики.  
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної 
економіки. Логістика як новий напрям в організації руху товару у сфері 
виробництва, обігу, інформації. Визначення логістичного менеджменту. Вплив 
логістичного менеджменту на ефективність виробництва за рахунок зменшення 
витрат на матеріально-технічне постачання і транспорт. Основні задачі 
логістичного менеджменту. Сутність і задачі логістичного менеджменту. 



Предмет, призначення, основні завдання, спрямованість та зміст навчальної 
дисципліни «Логістичний менеджмент». Місце дисципліни у навчальному 
плані підготовки менеджерів з логістики. Сучасний етап постіндустріального 
розвитку економіки. Сутність логістичного управління процесами руху і 
трансформації ресурсів у логістичному ланцюзі «постачання - виробництво - 
реалізація - споживання продукції». Дефініція, об'єкти та суб'єкти логістичного 
менеджменту. Сучасні задачі логістичного менеджменту. Еволюція 
логістичного менеджменту. Основні вимоги до розробки ефективного 
управління логістичними системами. Світовий досвід і перспективи 
логістичного менеджменту в Україні. 
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ЛОГІСТИЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ. Системи логістичного менеджменту та їх елементи. Умови та 
фактори функціонування логістичної системи. Логістичні системи та принципи 
їх утворення. Функції та критерії оцінок логістичної системи. Ланки 
логістичних систем. Логістичні мережі. Класифікація логістичних систем 
(мікро– та макрологістичні системи). Характеристика гнучких і ешелованих 
логістичних систем. Передумови утворення комплексних логістичних систем, 
що охоплюють функціональні задачі. Основні логістичні показники. Оцінка 
функціонування та розвитку логістичних систем. Прогнозування розвитку 
логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці. Системний аналіз як 
основний метод обґрунтування та прийняття логістичних рішень. Моделювання 
в логістиці. Інструменти формалізації та прийняття рішень в логістичних 
системах. Оптимізація логістичних рішень. Структура системи логістичного 
управління і та її ефективність. Структуризація системи логістичного 
управління. Основні підсистеми контуру управління. Прямі й зворотні зв'язки. 
Принципи горизонтального управління суб'єктами логістичного ланцюга. 
Формування ефективної логістичної системи 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 і компаній. Залежність системи управління 
логістикою від бізнес-стратегії компанії. Організація управління логістикою в 
різних компаніях (виробничих, торгових, транспортних тощо). Приклади 
систем логістичного менеджменту успішних компаній. Особливості прийняття 
управлінських рішень у системі логістичної діяльності. Дивергенція, 
трансформація та конвергенція завдань та альтернатив логістичного 
управління. Об'єкти логістичного управління та логістичні операції. Об'єкти 
дослідження в логістичному менеджменті. Поняття матеріального потоку та 
параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків. 
Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. 
Потоки послуг. Організація управління матеріальними потоками . Загальні 
схеми взаємодії потоків. Критерії оптимального управління потоками. 
Інтегровані логістичні потоки. Логістичні операції та функції з матеріальними 



потоками. Різноманітність форм логістичних утворень. Поняття про 
логістичний ланцюг. Канали товароруху та їх функції. Співпраця, конфлікти та 
конкуренція в логістичних каналах. Еволюція концепцій логістики. Схеми 
утворення вантажопотоків. Основні ланки, що беруть участь у товарному та 
інформаційному потоці. Компоненти логістичного ланцюга. Розробка 
логістичних ланцюгів. Основні концепції логістичного менеджменту: 
мінімізація загальних витрат, планування потреб в ресурсах (МRP), точно в 
термін (just in time), повільного виробництва (lean production), загального 
управління якістю (TQM), швидкого реагування на попит (SRP). Суть та 
особливості кожної концепції. Концепція інтегрованої логістики. 
ОСНОВНІ СФЕРИ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 
Логістичний менеджмент закупівельної діяльності. Закупівельна діяльність та 
фактори, що впливають на її ефективність. Менеджмент системи постачання 
матеріальних ресурсів та роль логістичного менеджменту. Основні категорії 
матеріально-технічних ресурсів. Різні ступені диверсифікації постачальників. 
Критерії та методи вибору постачальників. Організація взаємодії з 
постачальниками. Логістичний цикл замовлення. Сучасні методи здійснення 
закупок і розміщення замовлень з використанням стандартів ЕDI та EDIFACT. 
Розміщення замовлень. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок. Основи 
логістичного управління у виробництві. Мета, функціональні сфери та основні 
завдання внутрішньовиробничої логістики. Основні функції логістичного 
управління на виробничому підприємстві. Підвищення організованості 
матеріальних потоків у виробництві. Вимоги до організації управління 
матеріальними потоками. Організація виробництва і конкурентоспроможність. 
Синхронізація циклів виробництва. Виробничі логістичні системи МРП, МРП-2 
(планування потреб в ресурсах). Особливості внутрішньовиробничої 
логістичної системи КАНБАН. Проектування рішень в логістиці виробничого 
підприємства. Управління системами розподільчої логістики. Мета, завдання та 
функції менеджменту ланцюгів поставок. Логістика і маркетинг. Основні 
форми організації розподільчої логістики:логістичні канали та логістичні 
ланцюжки. Якості логістичних ланцюгів розподільчої логістики. Внутрішня 
структура та принципи функціонування каналів розподілу. Розробка структури 
каналу розподілу. Вибір каналів розподілу. Проектування дистрибутивних 
систем. Штовхаючі і тягнучі логістичні системи збуту продукції. Поняття про 
систему ДРП. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 85 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


