
Анотація дисципліни «Логістика» 

обов’язкова   

інформація для студентів 

Назва дисципліни  Логістика 

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 «Міжнародний бізнес», 

«Міжнародні фінанси» 
Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, науково-

педагогічних працівників, залучених до 

викладання 

Майборода Ольга Євгенівна,  

 
кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародного бізнесу та економічної 

теорії   
 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 3-78; 

тел. (057) 707-53-51 

 
Електронна адреса викладача: 

olgamayboroda@karazin.ua  

Попередні умови для вивчення дисципліни Вивчення дисципліни передбачає попереднє 
ознайомлення з дисциплінами «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Економіка підприємства», 

«Міжнародний бізнес» 

Опис Мета викладання навчальної дисципліни 
«Логістика» є формування у майбутніх 

фахівців системних знань і розуміння 

концептуальних основ логістики, теорії й 
практики розвитку цього напряму та набуття 

навичок самостійної роботи щодо засвоєння 

навчального матеріалу стосовно сучасних 

методів управління матеріальними та іншими 
потоками в сучасних умовах. 

Основними завданнями вивчення 

дисципліни: 

формування наступних загальних 

компетентностей: 
ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно 

навченим.  
ЗК4. Здатність продукувати нові ідеї, 

системно мислити, проявляти креативність, 

гнучкість, уміння управляти часом.  
ЗК5. Здатність до усної та письмової 

загальної комунікації державною та 

іноземними мовами.  
ЗК6. Здатність до використання сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій, 

програмних пакетів загального і спеціального 

призначення.  
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та 

оцінювання інформації, процесів та явищ з 
різних джерел з метою виявлення проблем, 

формулювання висновків (рекомендацій), 
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вироблення рішень на основі логічних 

аргументів, забезпечення якості виконуваних 

робіт з урахуванням національних та 
міжнародних вимог, адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК10. Здатність мотивувати та розробляти 

ефективну систему організації праці, 
здійснювати дослідження в групі під 

керівництвом лідера з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах 
обмеженості часу.  

ЗК11. Здатність брати участь у розробці 

проектів, мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети, діяти соціально відповідально і 

свідомо. 

ЗК12. Вміння використовувати набуті 

знання, розуміти предметну область та 
професію на практиці, бути відкритим до 

застосування знань з урахуванням конкретних 

ситуацій. 

формування наступних фахових 

компетентностей: 

ФК3. Розуміння сутності й особливостей 

функціонування середовища міжнародних 
економічних відносин та моделей 

економічного розвитку.  

ФК4. Здатність обґрунтовувати особливості 
реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і 

мікрорівнях.  

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні 
ринки товарів і послуг, інструменти та 

принципи регулювання міжнародної торгівлі. 

ФК11. Здатність застосовувати базові знання 

у сфері міжнародних економічних відносин з 
використанням нормативно-розпорядчих 

документів, довідкових матеріалів.  

ФК12. Знання теоретичних основ та 
практичних навичок оцінювання й аналізу без 

пекової компонтенти міжнародних 

економічних відносин.  
ФК13. Здатність спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях з 

використанням фахової термінології, 

включаючи усну і письмову комунікацію 
державною та іноземними мовами.  

ФК15. Здатність постійно підвищувати 

теоретичний рівень знань, генерувати й 
ефективно використовувати їх в практичній 

діяльності. 

Теми лекційних занять:  

Тема 1. Логістика – інструмент ринкової 
економіки. 

Тема 2. Характеристика елементів логістики та 

класифікація основних форм логістичних 
утворень 

Тема 3. Логістичний менеджмент в системі 

загального менеджменту 



Тема 4. Технологічні процеси щодо управління 

матеріальними потоками в логістиці. Інновації 

в логістиці. 
Тема 5. Логістичні концепції. Складська 

діяльність як основа розвитку міжнародної 

логістики 

Тема 6. Заготівельна та внутрішньовиробнича 
логістика 

Тема 7. Глобалізація процесів логістики та 

міжнародна логістика 
 

Методи контролю результатів навчання. 

Екзамен 
Мова викладання. Українська 

 

 


