
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Код: ПП 3. 

2. Назва: Логістичний менеджмент. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,0. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Попко О.В., канд. ек. наук, доцент  

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• визначити цілі логістичного менеджменту підприємства та способи їх досягнення; 

• оцінювати систему логістичного менеджменту організації; 

• здійснювати аналіз і контроль логістичної діяльності підприємства; 

• розробляти логістичні стратегії для різних за видами діяльності підприємств; 

• розробляти оптимальні організаційні структури служби логістики; 

• проводити логістичний аудит підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, поточний 

модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Стратегічний маркетинг», 

«Маркетинг промислового підприємства», «Логістика». 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Міжнародний маркетинг», «Бренд-менеджмент», «Маркетинг відносин».  

12. Зміст курсу: (перелік тем)  Сутність і завдання логістичного менеджменту. Управління ланцюгом 

поставок.  Інтеграція процесів у ланцюгу поставок. Обслуговування споживачів у ланцюгу поставок.  

Логістичні стратегії. Планування логістичної діяльності. Організація структури управління в логістиці.  

Аналіз показників логістичної діяльності. Оцінювання ефективності функціонування логістичних систем. 

Інформаційні системи логістичного менеджменту. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник. – Львів: Видавництво Національного університету 

«Львівська політех- ніка», 2005. – 684 с. 

2. Мальчик М.В. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, 

Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф.. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 

444с. 

3. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика: Монографія/ М.В. Мальчик, Н.А. 

Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль, Т.Д.Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. 

Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2015. – 192 с. 

4. Окландер М. О., Хромов О. П. Промислова логістика: Навч. посіб - К.: Центр навч. літ-ри, 2004.- 222 с. 

5. Тридід О.М., Таньков К.М. Логістичний менеджмент. Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 

224с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових 

та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 10 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри,  

д.е.н., професор                                                                                                        М.В.Мальчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT  "LOGISTICS MANAGEMENT" 

 

1. Code: PP 3. 

2. Title: Logistics Management. 

3. Type: Compulsory. 

4. The level of higher education: II (Master). 

5. Academic year with the proposed discipline: 5. 

6. Semester with the studied discipline: Xth. 

7. The number of established ECTS credits:  5,0. 

8. The lecturer's name, initials, academic degree, position:  Popko O.V. Candidate of Economics,  

associate professor.  

9. Results of studies.  After completion of the course the student should be able to: 

• identify the goals of the logistics management of the enterprise and the ways of their implementation; 

• evaluate the system of the logistics management of an organization; 

• carry out analysis and control of the logistics activity of the enterprise; 

• develop logistics strategies for different types of business activities; 

• develop optimal organizational structures of logistics services; 

• conduct logistics audit of the enterprise.. 

10. Forms of studies:  classes, independent work, practical training, current modular control. 

11. Subjects for prior study of this discipline: "Strategic marketing", "Marketing of industrial 

enterprises", "Logistics". 

Subjects studied simultaneously with the said discipline (if necessary): 
"International marketing", "Brand -management", "Relationship marketing." 

12. Course content: (list of topics)  Essence and tasks of the logistics management. Supply chain 

management. Integration of processes in the supply chain. Consumer service in the supply chain.  

Logistics strategies. Logistics activities planning. Organization of the management structure in the  

logistics. Analysis of logistics activities indices. Evaluation of the logistics systems operation efficiency. 

Information systems of the logistics management. 

13. Recommended educational publications:  (note at least 5 sources) 

1. Krykavskyi Ye. Logistics management: textbook. –   Lviv: Publishing house of the National University 

"Lvivpolitehnika",  2005. –  684 p. 

2. Malchyk M.V. Marketing:  Educ. manual  / M.V. Malchyk,  N.A. Gontarenko,  O.V. Popko,  Z.O. 

Tolchanova,  B.O. Korol,  O.V. Martyniuk,  S.I . Koval;  gener. ed. by the  Doctor of Economics,       

prof. M.V. Malchyk . –  Rivne: NUWEE,  2014. –  444 p. 

3. Marketing logistics processes in the economy: theory and practice:  Monograph  / M.V. Malchyk, N.A. 

Gontarenko,  O.V. Popko,  Z.O. Tolchanova,  O.V. Martyniuk, S.I. Koval, T.D. Melnyk; ;  gener. ed. by 

the Doctor of Economics,  prof. M.V. Malchyk. –  Rivne: NUWEE,  2015. – 192 p.   

4. Oklander  M.O., Khromov O.P.  Industrial logistics: Educ. manual  –  K .: Centre of educ. lit-re , 

2004. – 222 p. 

5. Trydid  O.M., Tankov  K.M.  Logistics Management:  Educ. manual  –   Kh.:  VD "INZHEK", 

2005.  – 224 p. 

14. Planned educational activities and teaching methods. 
26 hours  –  lectures , 26 hours  –  practical work,  98 hours  –  independent work. Total  – 150 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of 

business and role-plays, case methods, individual and group research tasks, the use of multimedia 

facilities. 

15. Forms and assessment criteria. 
Assessment is carried out on a 100-points scale. 

Final control (40 points): written exam at the end of the 10th semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (60 points): testing,  questioning. 

16. Language of teaching.  Ukrainian. 

 

Head of Department, 

Doctor of Economics, professor                                                                   M.V.Malchyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


