
1. Назва модуля: Логістичне обслуговування клієнтів фармацевтичних 
підприємств. 

2. Код модуля: МУБ_6_ВВІ.2.15_3 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 8. 
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 38 (лекцій – 18, практичних занять – 20). 
6. Лектор: Білошкурська Наталія Володимирівна, к. е. н., доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: місце логістичного обслуговування в системі обслуговування 

споживача, процес логістичного обслуговування клієнта, методологічні принципи 
формування систем логістичного обслуговування, стандарти обслуговування 
споживача, стратегічні аспекти логістичного обслуговування. 

вміти: проводити розрахунки щодо визначення оптимального рівня 
логістичного обслуговування споживачів, оцінити якість та розробити стандарти 
логістичного обслуговування, розробити оптимальну стратегію роботи з клієнтами 
компанії. Навчальний план з даної дисципліни передбачає проведення аудиторних 
лекційних і практичних занять, а також вимагає від студента самостійної роботи з 
основною та додатковою літературою, конспектом лекцій, підготовки до виконання 
практичних занять. 

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

– пререквізити: логістика;  
– кореквізити: курс тренінг «Техніка активних продажів». 

10. Зміст модуля:  
Логістичний підхід в управлінні підприємством. Основні елементи логістики. 

Логістичне обслуговування та сервіс. Основи фармацевтичної логістики. Побудова та 
стандартизація процесу логістичного обслуговування клієнтів промислових 
фармацевтичних підприємств. Інноваційні рішення у фармацевтичній логістиці. 
Аутсорсинг у логістичому обслуговуванні фармацевтичних підприємств. Логістичний 
підхід до оптимізації діяльності фармацевтичних підприємств на світовому ринку. 

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. Рославцев Д. М. Конспект лекцій з курсу «Логістичне обслуговування» (для 
студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» спеціальності «Логістика») / Д. М. Рославцев; Харк. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 117 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%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 



1. Название модуля: Логистическое обслуживание клиентов 
фармацевтических предприятий. 

2. Код модуля: МУБ_6_ВВІ.2.15_3 
3. Тип модуля: выборочный. 
4. Семестр: 8. 
5. Объем модуля: общее количество часов – 90 (кредитов ЕКТС – 3); 

аудиторные часы – 38 (лекций – 18, практических занятий – 20). 
6. Лектор: Белошкурская Наталия Владимировна, к. э. н., доцент. 
7. Результаты обучения: 
В результате изучения модуля студент должен: 
знать: место логистического обслуживания в системе обслуживания 

потребителя, процесс логистического обслуживания клиента, методологические 
принципы формирования систем логистического обслуживания, стандарты 
обслуживания потребителя, стратегические аспекты логистического обслуживания. 

уметь: проводить расчеты по определению оптимального уровня 
логистического обслуживания потребителей, оценить качество и разработать 
стандарты логистического обслуживания, разработать оптимальную стратегию 
работы с клиентами компании. Учебный план по данной дисциплине 
предусматривает проведение аудиторных лекционных и практических занятий, а 
также требует от студента самостоятельной работы с основной и дополнительной 
литературой, конспектом лекций, подготовки к выполнению практических занятий. 

8. Способ обучения: аудиторные занятия. 
9. Необходимые предварительные и сопутствующие модули: 

- пререквизиты: логистика; 
- кореквизиты курс тренинг «Техника активных продаж». 

10. Содержание модуля: 
Логистический подход в управлении предприятием. Основные элементы 

логистики. Логистическое обслуживание и сервис. Основы фармацевтической 
логистики. Построение и стандартизация процесса логистического обслуживания 
клиентов промышленных фармацевтических предприятий. Инновационные решения 
в фармацевтической логистике. Аутсорсинг в логи обслуживании фармацевтических 
предприятий. Логистический подход к оптимизации деятельности фармацевтических 
предприятий на мировом рынке. 

11. Рекомендуемая литература: 
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. Рославцев Д. М. Конспект лекцій з курсу «Логістичне обслуговування» (для 
студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» спеціальності «Логістика») / Д. М. Рославцев; Харк. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 117 с. 
12. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 
13. Методы и критерии оценки: 
- Текущий контроль (80%) – устный опрос, тестирование, индивидуальное 

учебно-опытное задачи; 
- Итоговый контроль (20%) – зачет (теоретические вопросы, тестовые 

задания). 
14. Язык обучения: украинский. 



1. Name of the module: Logistics Customer Service Pharmaceutical 
Companies. 

2. The unit code: МУБ_6_ВВІ.2.15_8 
3. Type the module sample. 
4. Semester: 8. 
5. The volume of the module: total hours - 90 (ECTS credits - 3); contact hours - 

38 (lectures - 18, practical classes - 20). 
6. Lecturer: Natalia Biloshkurska, PhD, associate professor. 
7. Learning outcomes: 
Following the completion of the module the student should: 
know: place logistics services in the customer service process logistics customer 

service, methodological principles of formation of logistics service standards for customer 
service, strategic aspects of logistics services. 

be able to: perform calculations to determine the optimal level of logistics customer 
service, assess and develop quality standards for logistics services, to develop an optimal 
strategy of customer companies. The curriculum of this course provides for classroom 
lectures and practical classes, and requires students to work with primary and additional 
literature, lecture notes, preparation for practical classes. 

8. Method of delivery: auditorium classes. 
9. Necessary preliminary and co-requisites: 

- pre-requisites: logistics; 
- ko-requisites: training course "Technology of active sales." 

10. Course contents: 
Logistic approach to enterprise management. The main elements of logistics. 

Logistics maintenance and service. Fundamentals of pharmaceutical logistics. 
Construction and Standardization of logistics customer service industry pharmaceutical 
companies. Innovative solutions in pharmaceutical logistics. Outsourcing services in 
logistics’ pharmaceutical companies. Logistic approach to optimization of pharmaceutical 
companies in the world market. 

11. Suggested Reading: 
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. Рославцев Д. М. Конспект лекцій з курсу «Логістичне обслуговування» (для 
студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» спеціальності «Логістика») / Д. М. Рославцев; Харк. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 117 с. 
12. Methods of study: lectures, workshops, independent work. 
13. Assessment methods: 
- Current control (80%) – oral interviews, testing, individual educational and 

research objectives; 
- Final control (20%) – credit (theoretical questions, tests). 
14. Teaching language: Ukrainian. 


