
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Назва дисципліни Логістичний менеджмент 
Адреса викладання 
дисципліни 

Економічний факультет 
Львівський національний університет ім. Івана Франка 
79008 м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 
дисципліна 

Економічний факультет, кафедра маркетингу 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

07 “Управління та адміністрування”,  075 “Маркетинг” 
 

Викладачі дисципліни Сохецька Анна Володимирівна, к.е.н., доцент  
Контактна інформація 
викладачів 

anna.sokhetska@lnu.edu.ua, 
http://econom.lnu.edu.ua/employee/sohetska-anna-volodymyrivna, 
Економічний факультет 
Львівський національний університет ім. Івана Франка 
79008 м. Львів, проспект Свободи, 18 
 

Консультації з питань 
навчання по дисципліні 
відбуваються 

 Щочетверга, 16:40-18:00 год. (проспект Свободи, 18, ауд. 
_210_)  
Он-лайн консультації через Zoom. 

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1320 
Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 
необхідні знання, обов’язкові для того, щоб _____________. 
Тому у курсі представлено як огляд концепцій _____________, 
так і процесів та інструментів, які потрібні для 
________________________________. .  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Логістичний менеджмент» є завершальною 
нормативною дисципліною з спеціальності 075 Маркетинг для 
освітньої програми ___Маркетинг__ , яка викладається в __10 
семестрі в обсязі __4_ кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни 
«Логістичний менеджмент» є оволодіння теоретичними 
основами, базовими категоріями логістичного менеджменту, 
методологічними аспектами організації і управління 
логістичною діяльністю в сучасних умовах. 

Література для 
вивчення дисципліни 

  
1. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник 
— К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. — 135 с. 

2. Кальченко А.Г. Логістика: Навчальний посібник — К.: 
КНЕУ, 2003. — 284 с. 

3. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник — 
К.: ЦНЛ, 2003. — 189 с. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 годин 
практичних занять та 32 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
Знати: 
принципи та методи організації і управління  логістичною 
діяльністю в сучасних умовах; 
вміти: 

здійснювати системну організацію і інтеграцію логістичних 
процесів на підприємстві, спрямованих на кінцеве задоволення 

https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18
https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18
https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18
mailto:anna.sokhetska@lnu.edu.ua
http://econom.lnu.edu.ua/employee/sohetska-anna-volodymyrivna
https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18
https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18
https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18


споживачів;  
розробляти маркетингову програму підтримки 

логістичних процесів; формувати логістичні плани; 
будувати організаційні структури логістики. 

Ключові слова Логістика, ланцюги постачань, транспортування, постачання 
Формат курсу Очний  
 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 
Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ** 
Підсумковий контроль, 
форма 

іспит в кінці семестру 
тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
„Маркетинг”, „Мікроекономіка”, ”Маркетингові комунікації” 
тощо. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і 
т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія 
 
*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як 
простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і 
створення індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор 
встановлює зі студентами партнерські стосунки, забезпечуючи 
психологічну підтримку під час навчання, організовує їх 
освітню діяльність, представляє академічні інтереси студентів 
на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на реалізацію 
принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш повному 
розкриттю особистісного потенціалу студента за умови 
встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере 
на себе відповідальність за свій вибір. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 
Вивчення курсу може не потребувати використання 
програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і 
операційних систем. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 
виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів_25 
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 25 
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів___50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100____ 
 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 
видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, 
але не обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 



незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 
чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 
зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 
неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених 
для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 
курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть 
знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 
 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=24410 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 
по завершенню курсу. 

 
 
 
** Схема курсу 
 
 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 
(заняття)  

Література.*** 
Ресурси в інтернеті 

Завданн
я, год 

Термін 
виконання 

1. Тема 1. Логістичний 

менеджмент: сутність та 

складові   

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=132
0#section-1 

2  

2. Тема  2. Управління 

ланцюгом постачання як 

сучасна концепція 

логістичного менеджменту  

 

Лекція http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=132

0#section-2 

 
 

2 

 

3. 
Тема  3. Обслуговування 

споживачів в ланцюгу 

Лекція http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=132

2  



постачань  

 

0#section-3 

4. Тема  4. Вплив запасів на 

фінансові показники 

компанії. Управління 

запасами.  

 
Лекція 

http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=132
0#section-4 

2  

5. Тема  5. Управління 

матеріальним потоком 

 

Лекція http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=132

0#section-5 

2  

6. Тема 6. Постачання 

 

Лекція http://e-
learning.lnu.edu.ua/co
urse/view.php?id=132
0#section-6 

2  

7. Тема  7. Складування. 

Вантажопереробка та 

упакування 

 

Лекція  
http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=132

0#section-7 

 
2 

 

8. 
Тема 8. Стратегії 

глобальної логістики 

 

Лекція  
http://e-

learning.lnu.edu.ua/co

urse/view.php?id=132

0#section-8 

2  

 


