
Анотація 

Назва дисципліни  Міжнародна логістика 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 4 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Освітня програма «Міжнародна логістика і митна справа» 

 

Навчальна дисципліна призначена економістам-

міжнародникам, корисна економістам та юристам. 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Беренда Сергій Васильович  

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» 

Опис 

Мета дисципліни: формування відповідних компетентностей, 

щодо оптимізації руху матеріальних, фінансових та 

інформаційних потоків, що відбуваються на міжнародному 

рівні; забезпечення ефективного формування міжнародних 

логістичних систем, асоціацій чи союзів; а також 

підвищення якості логістичного сервісу на міжнародному 

рівні, в тому числі транспортно-експедиторське 

обслуговування на міжнародних ринках. 

 

Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають: 

- Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати 

аналітичні звіти, грамотно використовувати 

нормативно-розпорядчі документи та довідкові 

матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, 

професійно готувати аналітичні матеріали.  

- Досліджувати та оцінювати прояви економічного 

глобалізму, пропонувати на основі аналізу сучасних 

світових інтеграційних процесів шляхи використання їх 

компаративних переваг для світових ринків. 

- Визначати геоекономічні стратегії країн та визначати 

смарт-спеціалізацію регіонів, визначати й оцінювати 

практичні аспекти євроінтеграції України в рамках 

реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також з 

урахуванням європейського бізнес-законодавства.  

- Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків з урахуванням 

особливостей міжнародних логістичних операцій. 

Презентувати результати власних досліджень шляхом 

підготовки наукових публікацій і апробацій на 

наукових заходах. 

- Знати основи управління, планування, організації в 

основних функціональних сферах логістики, а саме: 



транспорті, складському господарстві, збуті продукції і 

запасів, виробництві; 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 користуватись навичками системного підходу в 

логістичних системах, для реалізації заходів з 

переміщення, зберігання матеріалів та розподільчих 

планів в межах фірми.  

- Організовувати спільну діяльність підрозділів (робота в 

команді) підприємства по ефективному просуванню 

продукції в ланцюзі "закупка 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, розраховувати 

раціональні рівні запасів та умови їх зберігання; 

вирішувати бізнес-кейси; управляти інформаційними та 

фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними 

потоками та потоками послуг 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Введення в міжнародну логістику 

Тема 2. Закупівельна логістика 

Тема 3. Транспортна логістика 

Тема 4. Розподільча логістика. Логістика товарного руху. 

Cross-border e-commerce 

Тема 5. Логістичний центр 

Тема 6. MRP. DRP. CRP. ERP та інші компоненти МRP II 

Тема 7. Логістика запасів 

Тема 8. Складська логістика 

 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

 

Мова викладання: українська 

 

 


