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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Логістичний менеджмент» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальності (напрями) – 075 Маркетинг
Спеціалізації (освітня програма) Маркетинг
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів
знання з питань формування принципів проектування та реалізації
стратегічних підходів до логістичного управління як найважливішої
загальної стратегії управління підприємствами.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни включають:
 засвоєння теоретичних основ логістики підприємства;
 оволодіння методологічними основами логістики підприємства;
 засвоєння
механізму
формування
стратегії
логістичного
менеджменту підприємства;
 засвоєння теоретичних основ та механізму взаємодії логістичного
менеджменту з маркетингом;
 засвоєння організаційних засад логістичного менеджменту в
управлінні діяльністю підприємства;
 оволодіння основами логістики;
 оволодіння принципами та методами забезпечення підтримуючих
функцій логістичного менеджменту підприємства.
 1.3. Кількість кредитів – 4.
 1.4. Загальна кількість годин – 120.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2018-й / 2019-й
2018-й / 2019-й
Семестр
11-й
11-й
Лекції
18 год.
10 год.
Практичні, семінарські заняття
18 год.
2 год.
Лабораторні заняття
год.
год.

Самостійна робота
84 год.

108 год.
Індивідуальні завдання
год.

 1.6. Заплановані результати навчання:
знати:
 теоретичні, організаційні, методологічні та методичні засади
логістики;
 методологічні
основи
формування
стратегії
логістичного
менеджменту підприємства;
 основи управління підтримуючими складовими (потужності, запаси,
склади тощо) логістичного менеджменту підприємства;
вміти:
 використовувати теоретичні знання та практичні навички щодо
логістичного менеджменту та бути здатними приймати виважені
управлінські рішення за основними напрямками менеджменту виробничої
діяльності підприємства;
 досліджувати та аналізувати ринкові можливості підприємства, його
виробничі структури управління, розробляти логістичні стратегії розвитку
підприємства, формувати та планувати логістичні потужності, планувати
матеріальні запаси у системі логістичного менеджменту, здійснювати
організацію транспортно-складської підтримки стратегії логістичного
менеджменту.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади логістики
Тема 1. Цілі, задачі та еволюція логістики
1. Цілі та задачі дисципліни логістичного менеджменту
2. Предмет дисципліни логістичного менеджменту
3. Еволюція логістики в промислово-розвинутих країнах
Тема 2. Основні категорії логістики
1. Матеріальний потік і його основні параметри . Характеристики
матеріальних потоків
2. Інформаційні потоки
3. Фінансові потоки
4. Сервісні потоки
5. Запаси і їх специфічні властивості
6. Логістичні операції, і функції
Тема 3. Логістичні системи
1. Визначення ЛС та основи її функціонування
2. Поняття логістичного ланцюга. Парадигма управління ланцюгами
поставок
3. Поняття і основи функціонування логістичних каналів
4. Класифікація ЛС
Розділ 2. Особливості
використання на підприємстві.

логістичного

менеджменту

та

його

Тема 4. Логістичний менеджмент. Взаємозв’язок логістики з іншими
видами управлінської діяльності
Зміст
1. Функції логістичного аналізу та аудиту
2. Контролінг логістичної системи
3. Взаємодія логістики та маркетингу
4. Взаємодія логістики з виробничим, інвестиційним та фінансовим
менеджментом підприємства
5. Взаємодія логістики та HR-менеджменту
Тема 5. Основні характеристики логістичного менеджменту та
особливості його використання на підприємстві
Зміст
1. Цілі менеджменту, критерії оптимізації , обмеження

2. Огляд оптимізаційних рішень в окремих функціональних областях
логістики
3. Логістична місія і корпоративна стратегія . Логістична ієрархія: від
логістичного стратегічного плану до логістичної операції . Логістичний
менеджмент в загальній структурі менеджменту фірми
4. Фактори , що впливають на логістику : мікро- і макрологістичне
навколишнє середовище
5. Ключові фактори логістичного менеджменту
6. Функція аналізу в логістичному менеджменті
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і
тем

1

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л
п лаб. інд. с.
л
п лаб. інд.
р.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади логістики
20
2
2
16
22
2

с.
р.
13

Тема 1. Цілі,
20
задачі та еволюція
логістики
Тема 2. Основні
26
4
4
18
24
2
22
категорії логістики
Тема 3. Логістичні
26
4
4
18
24
2
22
системи
Разом за розділом 1 72
10 10
52
70
6
64
Розділ 2. Особливості логістичного менеджменту та його використання на підприємстві
Тема 4.
22
4
4
14
24
2
22
Логістичний
менеджмент.
Взаємозв’язок
логістики з
іншими видами
управлінської
діяльності
Тема 5. Основні
21
4
2
15
24
2
22
характеристики
логістичного
менеджменту та
особливості його
використання на
підприємстві
Контрольна
5
2
3
2
2
робота
Разом за розділом
48
8
8
32
4
4
2
120
18 18
84
120
10
2
108
Усього
годин

4. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади логістики
1
Тема 1. Цілі, задачі та еволюція логістики
2
2
Тема 2. Основні категорії логістики
4
3
Тема 3. Логістичні системи
4
Розділ 2. Особливості логістичного менеджменту та його використання на підприємстві
4
Тема 4. Логістичний менеджмент. Взаємозв’язок логістики з
4
іншими видами управлінської діяльності
5
Тема 5. Основні характеристики логістичного менеджменту та
2
особливості його використання на підприємстві

5. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Кількість годин
денна
заочна
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади логістики
1 Тема 1. Цілі, задачі та еволюція логістики
16
20
2 Тема 2. Основні категорії логістики
18
22
3 Тема 3. Логістичні системи
18
22
Розділ 2. Особливості логістичного менеджменту та його використання на підприємстві
4 Тема 4. Логістичний менеджмент. Взаємозв’язок
14
22
логістики з іншими видами управлінської діяльності
5 Тема 5. Основні характеристики логістичного
15
22
менеджменту та особливості його використання на
підприємстві
6 Контрольна робота
3
Разом
84
108

6. Індивідуальні завдання
не передбачене навчальним планом
7. Методи контролю
Контроль рівня знань є невід’ємною складовою навчального процесу.
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Логістичний менеджмент»
враховує всі види занять, передбачених навчальним планом. Перевірка знань
та навичок студентів проводиться за допомогою поточного, проміжного й
підсумкового контролю. Під час вивчення дисципліни «Логістичний
менеджмент» застосовуються наступні методи оцінювання знань:
− поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях у формі
усного опитування студентів.
− проміжний контроль проводиться за допомогою проведення
опитування, тестового контролю.
− підсумковий контроль проводиться за допомогою проведення заліку
та іспиту.
Результати семестрового заліку – «зараховано» або «не зараховано»,
виводиться за сумою балів, набраних студентом протягом семестру (з

урахуванням самостійної роботи, поточного й проміжного контролю), що
дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
Результати складання екзамену оцінюються за шкалою балів,
еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив
всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь
програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання
екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання
літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити поняття, правильно
аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його
викладати, не допускаючи помилок.
Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає
програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення понять, логічно
відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.
Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв
основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді
та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного
матеріалу, має прогалини в знаннях.
Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не
знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки.
Підсумкова оцінка виводиться за сумою балів, набраних студентом за
роботу протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного і
проміжного контролю) та за результатами підсумкового контролю
(екзамену), що дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
8. Схема нарахування балів
для очної форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольні
роботи,
Розділ 1
Розділ 2
передбачені
навчальним
планом
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
КР1
КР2
4

4

4

4

4

10

10

Додатко
ві бали

Іспи
т

Сум
а

20

40

100

Додаткові бали:
− опублікування тез доповідей − 10 балів;
− опублікування наукової статті у фаховому виданні − 20 балів;
− підготовка роботи на Всеукраїнській конкурс студентських
наукових робіт − 25 балів.

для заочної форми навчання
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольні
роботи,
Розділ 1
Розділ 2
передбачені
навчальним
планом
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
КР1
20
4
4
4
4
4

Додатко
ві бали

Іспи
т

Сум
а

20

40

100

Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90-100
70-89
50-69
1-49

для чотирирівневої шкали
оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали оцінювання
зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література
1. Балабанова Л. В. Логістика: підручник / Л. В. Балабанова, А. М.
Германчук. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 368 с.
2. Горбенко О. В. Логістика: навч. посібник / О. В. Горбенко. – К.:
Знання, 2014. – 315 с.
Допоміжна література
1. Власова Н. О. Формування ефективної закупівельної політики
підприємств роздрібної торгівлі: навч. посіб. / Н. О. Власова, Ю. В.
Пономарьова. – X., 2003. – 144 с.
2. Горяїнов О. М. Практика вантажних перевезень і логістики: навч.
посібник / О. М. Гаряїнов. – Х.: Вид-во Шейніної О.В., 2008. – 323 с.
3. Даниленко А. С. Логістика: теорія і практика: навч. посібник / А. С.
Даниленко, О. М. Варченко, О. В. Шубравська та ін.. – К.: «Хай-Тек Прес»,
2010. – 408 с.
4. Денисенко М. П. Організація та проектування логістичних систем:
підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І.
Михайлової. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
5. Захаров
К.
В.
Логистика,
эффективность
и
риски
внешнеэкономических операций: учебник / К. В. Захаров, А. В. Циганок, В.
П. Бочарников, Ф. К. Захаров. – К.: ИНЭКС, 2000. – 237 с.

6. Кальченко А. Г. Логістика: навч. посібник / А. Г. Кальченко, В. В.
Кривещенко. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
7. Кальченко А. Г. Логістика: підручник / А. Г. Кальченко. – К. : КНЕУ,
2004. – 284 с.
8. Крикавський Є. В. Логістика і сучасні виклики економіки //
Економіка України у XXI столітті: ретроспектива і перспектива: Доп.
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