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Інформація для студентів 

 
 

 Назва дисципліни  
 

 

Економіка логістики  
 

 

 Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну  
 

 

 Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

 

для студентів бакалаврів 4 року навчання, 7 семестру 

 

освітньої програми "Міжнародна логістика і митна справа".  
 

 

 Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання  
 

 

Майборода Ольга Євгенівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова. 

 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 380;  

тел. (057) 707-51-60 

 

Електронна адреса викладача: olgamayboroda@karazin.ua 

 
 

 

 Попередні умови для 

вивчення дисципліни  
 

 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє ознайомлення з 

дисциплінами "Економіка підприємства", "Основи 

логістики", "Міжнародні організації", "Логістика", 

"Складська логістика та управління запасами" 

 

 

 

 

 Опис  
 

Мета дисципліни 

Формування у майбутніх спеціалістів системних знань і 

розуміння концептуальних засад логістики, теорії й практики 

розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи 

щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно економічної 

складової методів управління логістичними принципами в 

сучасних умовах. 

 

Очікувані результати навчання 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі 

будуть:  

знати: основні принципи логістичного підходу, концепцію та 

методологію логістики; передумови створення та особливості 

функціонування логістичних систем; функціональні області 

логістики; методи і прийоми логістичного аналізу; основні 

вимоги до розробки ефективного управління логістичними 

системами. 



вміти: використовувати системний підхід в управлінні 

підприємством; розробляти оптимальні організаційні 

структури служб логістики; розробляти логістичні стратегії для 

підприємств; вміти складати плани поточної та оперативної 

діяльності логістичного підприємства; розробляти системи 

збалансованих показників і структуру індикаторів логістичної 

діяльності. 

 

 Теми лекційних занять:  

Тема 1. Сутність і завдання економічної логістики 

Тема 2. Інтеграція процесів у ланцюгу поставок 

Тема 3. Логістичні стратегії 

Тема 4. Планування логістичної діяльності 

Тема 5. Аналіз показників логістичної діяльності 

Тема 6. Інформаційні системи в логістиці  

Тема 7. Логістичний менеджмент закупівельної діяльності 

Тема 8. Основи логістичного управління у виробництві 

Тема 9. Управління системами розподільчої логістики 

Тема 10. Організація логістичного сервісу 

Тема 11.Економічна ефективність логістичного менеджменту 

Тема 12. Підготовки менеджерів-економістів в логістиці 

 

Методи контролю результатів навчання.  

Екзамен  

 

Мова викладання.  

Українська 

 

 


