
1. Назва модуля: Логістичний менеджмент. 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.03_4 
3. Тип модуля: обовязковий 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 40 (лекцій – 20, практичних занять – 20). 
6. Лектор: Білошкурська Наталія Володимирівна, к. е. н., доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: основні принципи логістичного підходу, концепцію та методологію 

логістики; особливості логістичного менеджменту та його місце в системі 
менеджменту фірми; передумови створення та особливості функціонування 
логістичних систем; функціональні області логістики; інформаційне, технічне, 
організаційне, правове забезпечення логістичного підходу до управління фірмою з 
метою економії трудових, матеріальних, грошових та енергетичних ресурсів, 
підвищення ефективності управління на різних рівнях, забезпечення необхідної 
якості споживчих благ, тенденції розвитку глобальної логістики. 

вміти:організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по 
ефективному просуванню продукції в ланцюгу "закупки сировини - виробництво 
продукції - розподіл - збут - споживання" на основі інтеграції і координації операцій і 
функцій; проектувати створення логістичної системи та визначати оптимальні 
параметри її функціонування; проводити правильний вибір постачальника та умов 
поставки, транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з 
виробничими процесами, визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання; 
управляти інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх з 
матеріальними та потоками послуг. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: стратегічний маркетинг;  
кореквізити: маркетинговий менеджмент. 
10. Зміст модуля:  
Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки. Об’єкти 

логістичного управління підприємством. Різноманітність форм логістичного 
менеджменту на підприємстві Менеджмент логістичних систем. Логістичний 
менеджмент закупівельної діяльності Менеджмент ланцюгів поставок. Менеджмент 
логістичних послуг. Економічна ефективність логістичного менеджменту. 

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. 


