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Силабус навчальної дисципліни 

«ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Науково-практичні основи організації управління логістичними бізнес-

процесами та суб’єктами логістичної діяльності в ланцюгах постачань. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на управління інтегрованою логістичною 

діяльністю і базується на взаємодії суб’єктів логістичного ланцюга, 

де діють закони не владного управління, а партнерства на основі 

пошуку компромісу цілей, інтересів та оперативної діяльності всіх 

суб’єктів, починаючи від зародження потреби в логістичних 

послугах і завершаючи повним задоволенням цієї потреби. Метою 

навчання є оволодіння теоретичними знаннями з питань 

логістичного менеджменту  та набуття практичних вмінь і навичок 

щодо використання принципів і методів логістичного менеджменту 

в процесі управління підприємством для підвищення його 

стійкості, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Використанню наукових основ логістичного менеджменту – 

системно процесних, комплексно-інтеграційних, динамічно-

оптимізаційних, варіативно-ситуаційних, маркетингово-

поведінських, функціонально-вартісних. 

- Формуванню складу партнерських організацій як суб’єктів 

логістичного ланцюга. 

- Управлінських функцій в системі партнерських взаємовідносин 

суб’єктів логістики. 

Вивчення дисципліни буде корисним досвідом для тих, хто планує 

свою кар’єру в системі інтегрованої логістичної діяльності 

підприємства чи взаємодії підприємств в ланцюгах постачання. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Знання логістичного менеджменту необхідні при узгодженні взаємодії 

оперативних та стратегічних планів підприємств єдиного логістичного 

ланцюга, організації взаємоконтролю зобов’язань узгоджених дій 

суб’єктів в системних інтересах ланцюга в цілому, а не окремих 

підприємств. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Критерії логістики та критерії ефективного 

логістичного менеджменту. Організація та функціонування 

логістичних бізнес-процесів, мереж, ланцюгів, потоків, систем. 

Оптимізація інвестиційно-ресурсного забезпечення управлінських 

рішень на основі використання економіко-математичних методів. 

Управління сучасними логістичними технологіями. Використання 

базових стратегічних напрямків організації та управління 

логістичними функціями та бізнес-процесами. Використання 

аутсорсингу та вертикальної дезінтеграції. Створення логістичних 

хабів електронної комерції. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дискусія, аналіз бізнес-кейсів, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання основ логістики, менеджменту, управління ланцюгами 

постачань, інформаційних систем і технологій в логістиці, отримані 

на другому (бакалаврського) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з логістичного менеджменту можуть бути використані під 

час написання магістерської роботи, а також при вивченні інших 

фахових дисциплін, пов’язаних з фінансовими потоками, 

проектуванням логістичних систем та управлінням логістичними 

бізнес-процесами в глобальних ланцюгах постачання. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический 

менеджмент фирмы: концепция, методы и модели. Учебное 

пособие. СПб.: Бизнес-Пресса, 2005. 384 с. 

2. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. Львів: 

Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. 

384 c. 

3. Сток Джеймс Р., Ламберт Дуглас М. Стратегическое управление 

логистикой:  М. : ИНФРА-М, 2005. 797 с. 

Репозитарій НАУ:  

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35046 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32373 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування, виробничі завдання 

Кафедра Логістики 

Факультет Транспорту, менеджменту і логістики 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35046


 

 

Викладач(і) КУЛИК ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 

Посада: професор 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: професор 

Профайл викладача: 
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=wzzww10AAAAJ 
Тел.: 406-79-81 

E-mail: volodymyr.kulyk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.132 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та розміщений в 

Google Classroom     

 

 


