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 В результаті вивчення дисципліни фахівці зможуть
виконувати управлінські функції логістичного
менеджера, розробляти оптимальні організаційні
структури служби логістики, розробляти логістичні
стратегії для різних за видами діяльності
підприємств, складати плани поточної та оперативної
логістичної діяльності підприємства, проводити
логістичний аудит підприємства, розробляти систему
збалансованих показників і структуру індикаторів
логістичної діяльності, вміти розробляти та
впроваджувати мотиваційні механізми для
підвищення ефективності роботи служби логістики.



Мета вивчення дисципліни: оволодіння знаннями щодо принципів і
методів логістичного менеджменту, основних вимог до розробки
ефективного управління логістичними системами; розуміння специфічних
особливостей існуючих типів організаційних структур підприємств;
розуміння методичних підходів до технології розробки посадової інструкції
логістичного менеджера; володіння знаннями щодо методів і прийомів
логістичного аналізу; розуміння принципів мотивації менеджерів з
логістики.

Компетентності  загальні:
 Здатність до абстрактного

мислення, аналізу, синтезу та
встановлення взаємозв’язків між
явищами та процесами

 Навички використання інфор-
маційно-комунікаційних техноло-
гій для пошуку, оброблення,
аналізу інформації з різних
джерел та прийняття рішень

 Вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї

 Здатність управляти організа-
цією, її змінами

Компетентності спеціальні:
 Здатність аналізувати й

структурувати проблеми організації,
ухвалювати управлінські рішення та
забезпечувати умови їх реалізації

 Встановлювати критерії, за якими
організація визначає подальші
напрямки розвитку, розробляти і
реалізовувати відповідні стратегії та
плани

 Здатність до ефективного вико-
ристання та розвитку людських
ресурсів організації

 Вміння створювати та орга-
нізовувати ефективні комунікації в
процесі управління



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Тема 1. Сутність і завдання
логістичного менеджменту

 Тема 2. Теоретико-
методологічні основи логіс-
тичного менеджменту

 Тема 3. Наукові принципи
логістичного управління

 Тема 4. Стратегія і тактика
логістичного менеджменту

 Тема 5. Система логістичного
менеджменту

 Тема 6. Загальні функції
логістичного менеджменту

 Тема 7. Методи логістичного
управління

 Тема 8. Персонал-технології
підготовки менеджерів з
логістики
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