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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Логістичний менеджмент
Викладач (-і) к.е.н. Кухній Л.С.
Контактний телефон 
викладача

+38(095)0290069

E-mail викладача lkukhnij@gmail.com
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни  4 кредити EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Ознайомлення з основами  теорії  логістичного менеджменту (сутності логістичного менеджменту,
етапів  розвитку  логістичного  менеджменту,  логістично  -  орієнтованої  системи  управління
підприємством,  інструментарію  логістичного  управління);  розуміння  логістичної  стратегії
підприємства  (аналіз  складових  логістичної  стратегії  підприємства,  класифікація  логістичних
стратегій); ознайомлення з функцією «організування» в системі логістичного менеджменту (сутність
та  основні  характеристики  організації  логістичного  управління,  централізація  і  децентралізація
організації  логістичного  управління;  особливості  формування  лінійно-функціональних,
дивізіональних, матричних, проектно- (процесо-) орієнтованих оргструктур управління логістикою
підприємства)  та  з  функцією  «планування»  в  системі  логістичного  менеджменту  (стратегічне
планування у системі логістичного менеджменту, стратегічний аналіз логістики підприємства). 

3. Мета та цілі курсу 

Формування  у  майбутніх  фахівців  концептуальних  основ  логістичного  менеджменту,  набуття
практичних вмінь і навичок щодо використання стратегій логістичного менеджменту.  

4. Результати навчання (компетентності)
- здатність виявляти та вирішувати проблеми, повязані з логістичним менеджментом;

-   здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу,  пошуку,  оброблення  та  аналізу
інформації з різних джерел у предметному полі логістичної діяльності,

- здатність управляти логістичною діяльністю підприємства;

- здатність формувати та обирати оптимальну логістичну стратегію;

- здатність оцінювати ефективність логістичної діяльності. 

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 120 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 32 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 40 год.
самостійна робота 48 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс

(рік навчання)
Нормативний /

вибірковий
VІ 073«Менеджмент» ІІІ вибірковий

Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літер
атура

Завдання, год Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема  1.  Сутність  і  завдання Лекція, [1,2] Опрацювати 10 До



логістичного  менеджменту
Поняття  й  призначення
логістичного  менеджменту.
Потоковий  процес  як  об’єкт
логістичного  управління.
Логістичні  функції  й  операції.
Методологія  і  наукова  база
логістичного менеджменту. 

семінар-
ське
заняття

лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

балів наступного
заняття  за
розкладом

Тема  2.  Управління  ланцюгом
поставок Поняття  ланцюга
поставок.  Структуризація  та
класифікація  ланцюгів  поставок.
Ланцюг  поставок  та  логістична
мережа.  Сутність  і  зміст
менеджменту ланцюгів поставок. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[1,2] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  3.  Інтеграція  процесів  у
ланцюгу  поставок Поняття
інтегрованої  логістики.  Етапи
інтегрування.  Рівні  логістичної
інтеграції.  Інтеграція  функцій  і
процесів  в  логістичному
менеджменті. Ланцюг поставок як
сукупність  бізнес-процесів
створення вартості. Поняття рівня
логістичної досконалості. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[3,4,5
]

Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

10
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  4.  Обслуговування
споживачів  у  ланцюгу  поставок
Логістичні  аспекти  обслуговування
клієнта.  Логістичний  продукт  і
логістична  послуга.  Технологія
роботи  із  клієнтами.  Управління
замовленнями в логістиці. Значення
і  сутність  логістичного  сервісу.
Оцінка якості логістичного сервісу.
Алгоритм  логістичного  сервісу
підприємства.  Параметри  і
характеристика  логістичного
обслуговування. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[4,6] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття,  пройти
тестування  до
попередніх тем

15
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  5.  Логістичні  стратегії
Поняття  логістичної  стратегії
підприємства.  Структура
логістичної  стратегії,  аналіз  її
складових.  Етапи  розробки
логістичної  стратегії.  Механізми
формування логістичної стратегії.
Базові  логістичні  стратегії.
Порівняльна  характеристика
«худої»  і  динамічної  стратегії.
Шляхи  реалізації  логістичних
стратегій.  Рекомендації  щодо
розробки логістичної стратегії. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[3,5] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 6. Планування логістичної Лекція, [6,7] Опрацювати 5 До



діяльності Вимоги  до  системи
планування  логістичної
діяльності.  Стратегічне, тактичне,
оперативне  планування
логістичної  діяльності.  Сутність
планування  логістичних
потужностей.  Розрахунок
логістичних потужностей.  

практичне
заняття

лекційний
матеріал, 
підготуватися
до  практичного
заняття

балів наступного
заняття  за
розкладом

Тема 7. Організаційні структури
управління  в  логістиці
Формування  організаційної
структури  логістичної  системи.
Проблеми  організації
логістичного  управління.  Типи
логістичних структур. . 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[5,7] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  8.  Аналіз  показників
логістичної  діяльності Аналіз
логістичної  діяльності,  його  ціль
та зміст. Види аналізу логістичної
діяльності.  Сутність  аудиту
логістики  підприємства  та
порядок  його  проведення.
Завдання  логістичного  аудиту.
Види  логістичного  аудиту  та  їх
зміст.  Поняття  логістичного
контролінгу.  Процес  контролінгу
логістики на підприємстві. 

Лекція, 
семінарсь
ке заняття

[6,7] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  9.  Оцінювання
ефективності  функціонування
логістичних  систем Поняття
логістичної системи, її властивості.
Логістична  система  та  її  об’єктна
декомпозиція.  Класифікація
логістичних  систем.  Продукт
логістичної  системи.  Основи
аналізу  та  синтезу  логістичної
системи.  Ефективність  логістичної
системи.  Показники  оцінювання
логістичних систем. 

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[4,6] Опрацювати
лекційний
матеріал, 
підготуватися
до
семінарського
заняття

5
балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  10.  Інформаційні  системи
логістичного  менеджменту
Еволюція  інформаційних
технологій  для  системи  Supply
Chain  Management  (SCM).
Інформаційне  забезпечення
систем Material  Resource Planning
(MRP),  Capacity  Requirements
Planning (CRP). Створення систем
класу Enterprise Resource Planning
(ERP).  Сучасний  ринок
програмного  забезпечення
системи  SCM.  Інформаційні

Лекція, 
семінар-
ське
заняття

[3,5] Підготовка  до
контрольної
роботи 

5
балів

До
підсумково
го заняття



системи  і  технології  у  ланцюгу
поставок. 

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100  бальна  за  семестр  –  100 балів

протягом семестру.
“відмінно” –  студент демонструє  повні  і

глибокі  знання  навчального  матеріалу,
достовірний рівень розвитку умінь та навичок,
правильне  й  обґрунтоване  формулювання
практичних  висновків,  наводить  повний
обґрунтований  розв’язок  прикладів  та  задач,
аналізує  причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні знання
навчального  матеріалу,  але  допускає  незначні
пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати
його  до  розв’язання  конкретних  прикладів  та
задач,  у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає  окремі
несуттєві помилки та неточності розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє  більшою
частиною  фактичного  матеріалу,  але  викладає
його не досить послідовно і  логічно,  допускає
істотні  пропуски  у  відповіді,  не  завжди  вміє
правильно  застосувати  набуті  знання  до
розв’язання  конкретних  прикладів  та  задач,
нечітко,  а  інколи й  невірно  формулює основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” –  студент  не  володіє
достатнім  рівнем  необхідних  знань,  умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно  до  навчального  плану,
студент виконує одну контрольну роботу, яка є
допуском до складання заліку. Головна мета її –
перевірка  самостійної  роботи  студентів  в
процесі навчання, виявлення ступеня засвоєння
ними  теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його  роздумів,
якими формулами він користувався.

Семінарські заняття Семінарське  заняття  проводиться  з
метою формування у студентів умінь і навичок
з  предмету,  вирішення  сформульованих
завдань, їх перевірка та оцінювання.. За метою
і структурою семінарські, практичні заняття є
ланцюжком, який пов'язує теоретичне навчання
і  навчальну  практику  з  дисципліни,  а  також
передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,  практичне
заняття  враховується  при  виставлення
підсумкової оцінки з дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка  за  поточне  тестування  (10



балів);
– оцінка  за  відповіді  на  всі  основні  та

додаткові запитання під час аудиторних занять
(60 балів);

– оцінка  за  контрольну  роботу  (20
балів);

– оцінка  за  самостійну  роботу  (10
балів).

7. Політика курсу
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

-  посилання  на  джерела  інформації  у  разі  використання  ідей,  розробок,  тверджень,
відомостей;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої)
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання
підсумкового  контролю. Пропуск  лекції  з  неповажної  причини  відпрацьовується  студентом
(співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені  практичні,  семінарські  та  лабораторні  заняття,  незалежно  від  причини
пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом
під  час  засвоєння відповідної  теми на практичному,  семінарському та  лабораторному занятті
перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання  підсумкового  контролю  з
обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп.

8. Рекомендована література
1. Балабанова Л.В. Логістика: підручник / Л.В.Балабанова, А.М.Германчук. – Львів: Вид-во ПП
«Магнолія 2006», 2013. – 368 с.
2.  Заборська  Н.К.  Основи  логістики:  навчальний  посібник/  Н.К.Заборська,  Л.Е.Жуковська.  –
Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2011. – 216 с.
3.  Крикавський  Є.В.  Логістичне  управління  :  підручник  /  Є.В.Крикавський.  –  Львів:
Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
4. Крикавський Є.B. Логістика: компендіум і практикум : навчальний посіб. / Є.B. Крикавський,
Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. – К.: Кондор, 2006. – 340 с.
5. Окландер М.А. Логістика: підручник / М.А.Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –
346 с.
6. Пономаренко В.С. Логістичний менеджмент: підручник / Пономаренко В.С., Таньков К.М.,
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