
ЛОГІСТИЧНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ



Логістичний менеджмент

Мета вивчення логістичного менеджменту – формування у

здобувачів системних знань принципів, методів і прийомів логістичного

менеджменту, набуття практичних навичок щодо використання

інструментів логістичного менеджменту в цілях інтеграції, координації та

підвищення ефективності базових функціональних активностей

підприємства.

Логістичний менеджмент – це частина процесу в ланцюгах

постачання, в ході якого планується, реалізується та контролюється

ефективний та продуктивний потік товарів, їх запаси, сервіс та пов’язана

інформація від точки їх зародження до точки споживання з метою

задоволення вимог споживачів.



Логістичний менеджмент

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

• набуття теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики

управління логістичними системами підприємств;

• оволодіння методологічними основами логістичного управління

підприємством;

• формування навичок з розробки та реалізації логістичних стратегій

діяльності підприємства;

• застосування організаційних підходів логістичного менеджменту в

управлінні діяльністю підприємства;

• оволодіння принципами та методами реалізації функцій логістичного

менеджменту на підприємстві;

• набуття навичок оцінки економічної ефективності та результатів

прийняття логістичних рішень.



Логістичний менеджмент

У результаті вивчення дисципліни, фахівець знатиме:

• місце та роль логістичного менеджменту в системі менеджменту 

підприємства;

• значення логістичної місії й логістичних стратегій в системі планування 

підприємства;

• фактори зовнішнього і внутрішнього середовища та їх впливу на 

систему логістичного менеджменту підприємства;

• організаційні форми служб логістики на підприємствах;

• методи оптимального управління логістичними процесами;

• основи управління функціональними сферами логістики на 

підприємстві (виробництво, запаси, склади, дистрибуція, тощо).



Логістичний менеджмент

У результаті вивчення дисципліни, фахівець вмітиме:

• використовувати логістичні концепції при прийнятті управлінських

рішень;

• розробляти логістичну стратегію розвитку підприємства;

• визначати цілі логістичного менеджменту та шляхи їх досягнення;

• характеризувати систему логістичного менеджменту організації;

• визначати функції служб управління логістикою та посадові обов’язки

менеджера з логістики;

• використовувати засоби підвищення ефективності управління

матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками;

• застосовувати прийоми логістичного аналізу, контролю та аудиту;

• формувати та планувати логістичні потужності;

• моделювати оптимальну логістичну систему підприємства.



Логістичний менеджмент

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретико-методологічні засади логістичного менеджменту.

Тема 2. Логістичний менеджмент в системі управління діяльністю

підприємства.

Тема 3. Стратегічні альтернативи логістичного менеджменту.

Тема 4. Організаційні аспекти логістичного менеджменту.

Тема 5. Система управління логістичним обслуговуванням споживачів

підприємства.

Тема 6. Функція контролю логістичних процесів на підприємстві.

Тема 7. Інформаційні системи логістичного менеджменту.

Тема 8. Економічні аспекти логістичного менеджменту.

Тема 9. Управління інноваційною діяльністю в логістичних системах.

Тема 10. Консультаційні послуги в управлінні логістичною діяльністю

підприємства.



Логістичний менеджмент

Дякую за увагу!


