
1. Назва модуля: Логістика. 
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.1.08_3 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7. 
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 44 (лекцій – 20, практичних занять – 24). 
6. Лектор: Білошкурська Наталія Володимирівна, к. е. н., доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі 

вивчення; етапи розвитку та сучасну концепцію логістики; сутність матеріальних, 
інформаційних, фінансових потоків і їх характеристику; основні положення 
макрологістики і їх особливості; основні положення мікрологістики і системи їх 
використання на підприємствах. 

вміти: аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів; проводити контроль і 
управління матеріальними запасами з використанням різних методів аналізу; 
розраховувати точку беззбитковості діяльності складу; визначити місце розміщення 
розподільчого складу на території, що обслуговується; розроблювати маршрут і 
складати графік доставки товарів автомобільним транспортом; розраховувати 
ефективність логістичної системи. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 

– пререквізити: маркетинг;  
– кореквізити: корпоративне управління. 

10. Зміст модуля:  
Логістика у ринковій економіці. Класифікація форм логістичних утворень. 

Характеристика основних елементів логістики. Технологічні процеси та управління 
матеріальними потоками. Фактори формування логістичних систем. Управління 
матеріальними потоками в логістичних системах. Заготівельна логістика. Сутність 
розподільчої логістики. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. 
Логістика складування. Транспортна логістика. Транспортно-експедиційні логістичні 
послуги. Глобалізація процесів логістики. Міжнародна логістика. 

 
11. Рекомендована література: 

1. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Соляник О. М. Логістика : 
теорія та практика [Текст] : навчальний посібник : рек. МОН України як навч. 
посіб. для студ. ВНЗ / МОН України, Сумський держ. ун-т. – К. : Центр учбової 
літератури, 2010. – 359, [1] с. 

2. Логістика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Волков, А. В. 
Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - 
Запоріжжя : [ЗНУ], 2010. - 356 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, тестові 
завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


