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Дисципліна «Логістичний менеджмент» передбачена для магістрів галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування»,  спеціальності 075 «Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг та реклам-
ний бізнес». Жорсткі умови конкурентної боротьби вимагають від підприємств застосування нових 
підходів до планування та управління рухом товарних потоків від виробника готової продукції до 
споживача, заснованих на принципах логістики, а зростання її ролі сприяє забезпеченню конкурен-
тоспроможності підприємств.

Диплом бакалавра. Вступні екзамени з фаху. Решта вимог визначаються правилами прийому на 
освітньо-професійну програму магістра

Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями з питань логістичного менеджменту, активним 
інтегруючим потенціалом, здатним зв’язати воєдино і покращити взаємодію між базовими функціо-
нальними сферами – постачанням, виробництвом, маркетингом, дистрибуцією, організацією 
продажу та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту для 
підвищення стійкості підприємства, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій.

Цілі курсу передбачають ознайомлення студентів з:
- теорією логістичного менеджменту (сутність логістичного менеджменту, етапи розвитку логістич-
ного менеджменту, логістичноорієнтована система управління підприємством, інструментарій 
логістичного управління); 
- розумінням логістичної стратегії підприємства (аналіз складових логістичної стратегії підприєм-
ства, класифікація логістичних стратегій); 
- функцією «організація» в системі логістичного менеджменту (сутність та основні характеристики 
організації логістичного управління, централізація і децентралізація організації логістичного 
управління; особливості формування лінійно-функціональних, дивізіональних, матричних, проек-
тно-процесо-орієнтованих оргструктур управління логістикою підприємства) та з функцією «плану-
вання» в системі логістичного менеджменту (стратегічне планування у системі логістичного 
менеджменту, стратегічний аналіз логістики підприємства).

Отриманні знання дозволять студентам:
- застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації; 
- демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень;
- виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунту-
вання управлінських рішень;
- демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації; 
- демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним;
- виконувати дослідження індивідуального та/або в групі під керівництвом лідера;
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3



Дисципліна включає 4 кредити, 2 змістові модулі та залік, як форму підсумкового контролю. 
Загальна кількість годин – 120 (з них: 32 – аудиторних і 88 – самостійної роботи студента). 
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Кредити ECTS

Структура дисципліни

- виявляти навички організаційного проектування;
- демонструвати навички взаємодії лідерства, командної роботи;
- описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

Результати навчання4

5

6

Тема 1. Логістичний 
менеджмент як інструмент 
оптимізації бізнес-процесів
Еволюція управління 
логістичною діяльністю. 
Фактори розвитку логістичного 
менеджменту в умовах 
глобалізації ринкових відносин. 
Сучасні визначення 
логістичного менеджменту. 
Логістичний менеджмент як 
фактор підвищення 
конкурентоспроможності 
підприємства.

Тема 2. Логістична стратегія 
підприємства. Організація 
логістики на підприємстві. 
Логістична стратегія як 
джерело конкурентної переваги 
підприємства. Стратегічне 
планування в системі логістич-
ного менеджменту підприєм-
ства. Організація служби 
логістики на підприємстві.

2 2 11

2 2 11

2 2 11

Найменування 
тем

Лекції Практичні Самостійна 
робота

Змістовий модуль 1. Теоретико - методологічні основи логістичного менеджменту.

Тема 3. Управління запасами 
як елемент логістичного 
управління. 
Логістичне управління 
запасами як складова 
логістичного управління 
підприємством. Системи 
управління запасами. 
Стратегії управління запасами.

Змістовий модуль 2. Логістичне управління на підприємстві
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Структура дисципліни6

Тема 4. Розподільча логістика. 
Поняття і сфери застосування 
логістики розподілу. Канали 
розподілу товару. Логістичні 
посередники в дистрибуції. 
Форми доведення товару до 
споживача. Логістичні стратегії 
в системі розподілу.

Тема 5. Транспортна логістика. 
Мета, завдання та функції 
транспортної логістики. 
Логістична оцінка видів 
транспорту та систем 
транспортування вантажів. 
Транспортні тарифи та 
маршрутизація перевезень. 
Світовий досвід управління 
транспортно-логістичними 
центрами.

Тема 6. Логістика складування 
Організація логістики 
складування. Види та функції 
складів. Логістичний процес на 
складі. Типові логістичні 
рішення в організації 
складської підсистеми.  

2 2 11

2 2 11

2 2 11

2 2 11

2 2 11

Найменування 
тем

Лекції Практичні Самостійна 
робота

Тема 7. Інформаційне 
забезпечення в логістиці. 
Інформаційні логістичні 
потоки, інформаційні 
логістичні системи та 
управління ними. Електронна 
логістика. Системи Е-Business. 

Тема 8. Управління 
ризиками в логістиці. 
Сутність і характеристики 
ризику в логістичній діяльності. 
Системний аналіз ризиків у 
логістичній діяльності 
підприємства. Методи та засоби 
управління ризиками в 
логістичних системах 
підприємств.  



2 семестр 2 семестр Так 5 курс Цикл вільного 
вибору

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

1.  Здійснення наскрізного контролю потокових процесів у логістичних системах.
2. Розробка та удосконалення способів управління матеріальними потоками. 
3. Багатоваріантне прогнозування обсягів виробництва, перевезень, запасів тощо. 
4. Визначення незбалансованості між потребами виробництва та можливостями матеріально-техніч-
ного забезпечення, а також потребами у логістичних послугах при збуті кінцевої готової продукції та 
можливостями логістичної системи. 
5. Стандартизація вимог до якості послуг та окремих операцій. 
6. Раціональне формування господарських зв'язків. 
7. Визначення точок зосередження витрат часу, матеріальних, трудових та грошових ресурсів. 
8. Оптимізація технічної та технологічної структури транспортно-складських комплексів. 
9. Визначення стратегії і технології фізичного переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів, 
готової продукції.
10. Формалізація актуалізованих (поточних, оперативних) цілей і параметрів функціонування логіс-
тичної системи.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Формулювання та комплексне усвідомлення концептуального підходу до формування і прогре-
сивного розвитку логістичної системи на різних ієрархічних рівнях. 
2. Вибір конкретних цілей логістичної діяльності на стратегічну перспективу, поточний період і 
роботи в оперативному режимі часу та визначення шляхів їх досягнення з оптимальними витратами 
матеріального і нематеріального характеру.
 3. Пошук та реалізацію найбільш оптимальних рішень щодо реорганізації виробничо-господарської 
діяльності підприємства в умовах обмежених матеріальних і фінансових можливостей, виходячи з 
ретельного аналізу всіх етапів свого життєвого циклу, досвіду взаємодії внутрішньо системних 
елементів і системи у цілому із зовнішнім середовищем. 
4. Розробку найбільш ефективних заходів щодо об'єднання зусиль, ресурсів і інших можливостей 
підприємства та його партнерів у конкретних часових і просторових параметрах середовища їх 
відносин з метою досягнення конкретних спільних проміжних і кінцевих цілей, виділення та 
вирішення відповідних конкретних проблем утримання конкурсних переваг і вигод у довгостроко-
вій перспективі. 
5. Виділення відповідних за встановленими цілями сукупності проблем і завдань логістичного 
управління потоковими процесами від "первинного джерела до кінцевого результату", встановлення 
умов інтеграції зусиль і можливостей для нівелювання існуючих чи можливих відхилень у функціо-
нуванні такої системи, подолання загального характеру проблем ситуаційного характеру досягнен-
ням синергічного ефекту стратегічної взаємодії.

Перелік вибіркових завдань8

9
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Ознаки дисципліни



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Максимальна кількість балів за наступні види оцінювання становить:
модуль 1 = 50 балів;
модуль 2 = 50 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Викладання навчальної дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямова-
них на: підвищення рівня зацікавленості студентів до вивчення курсу; оволодіння теоретичними та 
практичними знаннями з дисципліни. 
З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, при вивченні навчальної дисциплі-
ни, передбачено використання:
- індивідуальної, парної, групової, контактної та змішаної форм навчання;
- системи репродуктивних та інтерактивних методів, які є важливою складовою студентоцентрованої, 
компетентнісної та розвивальної педагогічних технологій. До них належать: метод мозкового 
штурму, метод евристичних запитань, Сократів метод, кейс-стаді, мікровикладання, ділова гра, 
інтерв’ювання.

Політика дисципліни12

Здобувач освіти отримує залік на останньому занятті з дисципліни за результатами поточного 
оцінювання.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

Умови допуску до підсумкового контролю 11



SYLLABUS

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14

Рекомендоані джерела інформації15

Основна література
1. Колодійчук В., Попівняк Р. Еволюція управління логістичною діяльністю. Підприємництво та 
інновації. 2017. Вип. 3. С. 25–30. 
2. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Соляник О. М. Логістика: Теорія та 
практика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 360 с. 
3. Сумець О. М. Логістика: теорії, ситуації, практичні завдання. Частина 1. Логістика як 
інструмент ринкової економіки: навчальний посібник. 2-е видання, доповнене. Київ: «Хай-Тек 
Прес», 2018. 344 с.

Додаткова література
2. Заборська Н. К. Основи логістики: навчальний посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. 
268 с.
3. Ланкова Ю. В. Застосування логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності 
промислового підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної 
власності: зб. наук. пр. / ПДТУ. Маріуполь, 2011. Т. 3. С. 325–328.
4. Ковальська Л., Циганюк В. Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями 
удосконалення. Економічні науки. Серія «Економі- ка та менеджмент»: Збірник наукових праць. 
Луцький національний технічний університет. 2013. Вип. 10 (38). С. 87–97.
5. Логістичний менеджмент: навчальний посібник / В. В. Кобзєв, В. М. Гончаров, В. О. Левенцов, 
В. О. Артеменко, О. М. Германенко, М. В. Зось-Кіор, І. Д. Заруцький, Н. О. Волошинова. Луганськ: 
Вид-во «Ноу- лідж», 2014. 422 с.
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1. Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то:
- визначте свою мету;
- складіть собі чіткий графік;
- наполегливо працюйте;
- будьте впевненим і свідомим;
- будьте креативним і активним.
2. Середовище в аудиторії повинно бути дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
На аудиторні заняття слухачі мають з’являтися вчасно відповідно до діючого розкладу занять, яке 
міститься на сайті університету. Під час занять усі його учасники мають дотримуватися вимог техні-
ки безпеки.

Бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І тоді успіх прийде сам! 
До зустрічі на заняттях!

Поради з успішного навчання на курсі16


