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Місія програми: підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації,
здатних до творчої професійної діяльності і застосування інноваційних
методів в сфері логістики.
Програма поєднує фундаментальну економічну освіту з практичними
навичками

дослідження

ринку

і

розв’язання

логістичних

завдань.

Форми проведення занять
• поєднання лекцій з практичними заняттями за системою "learning by doing"
(навчання в ході роботи);
• ілюстрація теоретичних аспектів запропонованого матеріалу численними
прикладами з практики;
• використання активних форм навчання: комп'ютерні тренінги, міні ділові
ігри, «мозкові штурми»;
• проведення майстер-класів запрошеними фахівцями з компаній реального
сектора;
• застосування методики "case-study" з метою розвитку навичок аналізу
конкретних бізнес-ситуацій і прийняття рішень в процесі навчання;
• виконання окремих завдань надається слухачам на самостійне розгляд,
після чого детально аналізується спільно з викладачем.
Тривалість програми 72 академічні години.

План підготовки
№

Напрям

Години

1

Сутність і завдання логістичного
менеджменту

4

Викладач

Предмет, призначення, основні завдання, спрямованість та зміст логістичного
менеджменту. Сутність логістичного управління процесами руху і трансформації ресурсів
у логістичному ланцюзі «постачання – виробництво – реалізація - споживання продукції».
Об'єкти та суб'єкти логістичного менеджменту. Сучасні завдання логістичного
менеджменту. Основні вимоги до розробки ефективного управління логістичними
системами.

2

Теоретико - методологічні основи
логістичного менеджменту.

6

Геоекономічне формування та постійні трансформації наднаціональних
відтворювальних потоків у сучасному бізнесі. Управління рухом потоків та стиками
розподілу праці у технологічних ланцюгах. Додаткова логістична споживча цінність
товару. Генеральна ціль логістичного менеджменту та інтегровані цілі маркетингу і
логістики.
Рівні
логістичного
менеджменту:
глобальний,
міжгалузевий,
міжорганізаційний, міжфункціональний, операційний. Логістична місія стратегічного і
тактичного управління ланцюгом постачання. Основні напрями вдосконалення та
подальшого розвитку логістичного менеджменту

Наукові принципи логістичного
управління

3

8

Діалектична єдність відмінностей сучасного логістичного бізнесу. Ієрархія
логістичного менеджменту. Сутність логістичного підходу до управління потоковими
процесами.
Принципи логістичного управління. Особливості застосування логістики у
практичній діяльності організацій та їх
підрозділів, в тому числі логістичних.
Функціональні компоненти системи логістичного адміністрування. Відмінності
використання наукових принципів логістичного управління від систем традиційного
менеджменту.

4

Стратегія і тактика логістичного
менеджменту

14

Поняття, сутність і спрямованість логістичної стратегії в геоекономічному
ринковому просторі. Мета і завдання розробки і реалізації логістичних стратегій різних
ієрархічних рівнів. Місце логістичної стратегії в комплексній системі інноваційного
розвитку підприємства. Управління стратегічними розривами у ланцюгах поставок. Типи
стратегічних рішень у логістичній діяльності організації. Узгодження логістичної
стратегії з корпоративною стратегією організації. Ключові фактори конкурентних переваг
логістичних стратегій підприємства.

5

Система логістичного менеджменту.

12

Адміністрування та партнерська взаємодія суб'єктів господарювання у системі
логістичного управління. Принципи горизонтального та вертикального управління

суб'єктами логістичного ланцюга. Функціональне
управління видами логістичної
діяльності. Характеристика систем ресурсного забезпечення функціональних процесів
логістичного постачання, виробництво, дистрибуція, споживання.
Системна ефективність логістичного підходу до управління ланцюгами поставок.
Децентралізоване та централізоване управління логістичною діяльністю. Залежність
системи управління логістикою від бізнес-стратегії компанії.

Загальні
функції
менеджменту.

6

логістичного

14

Функція логістичного цілеполягання формування дерева цілей, результатів і
ресурсів. Планування логістичної діяльності: об'ємно- календарне, бюджетне, стратегічне.
Функція організування логістичної діяльності. Департаментизація логістичних систем
управління.
Функція мотивування логістичної діяльності. Функція координування суб'єктів
логістичної діяльності. Функція логістичного контролінгу: моніторинг, облік, аналіз,
аудит, розробка рекомендацій щодо удосконалення логістичної діяльності.

7

Методи логістичного управління.

12

Стратегічний, тактичний та оперативний логістичний аналіз і його завдання.
Класифікація методів логістичного аналізу. Методи і прийоми діагностичного та
ситуаційного аналізу логістичних потоків. Нормативно- правові методи регулювання
логістичної діяльності. Соціально-психологічні методи управління логістичним
персоналом. Технолого-організаційні методи управління функціонуванням і розвитком
логістичної інфраструктури. Економічні методи управління логістичними підрозділами та
підприємствами.

Комплексний іспит

2

Разом

72

