
Анотація 

Назва дисципліни Ризики в логістиці 

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 для економістів-

міжнародників. Корисна також для економістів, юристів, 

математиків та програмістів. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

к.е.н, доцент, доцент кафедри управління та 

адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» 

Беренда Сергій Васильович 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини»: Міжнародна торгівля, Система технологій, 

Логістика, Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини, Мікроекономіка та макроекономіка, Основи 

логістики, Товарознавство. 

Опис 

Мета дисципліни: є формування у студентів знан та вмінь, 

а також віповідних навичок в управлінні ризиками в 

логістиці. 

Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни студенти мають: 

ПРН1. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання 

впродовж усього життя, у тому числі в сфері міжнародної 

логістики та митної справи, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін.  

ПРН2. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово 

використовувати економічну термінологію.  

ПРН3. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, програмні пакети загального і 

спеціального призначення. 

ПРН4. Систематизувати й упорядковувати отриману 

інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; 

оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних 

факторів на них (у тому числі міжнародної логістики та 



митної справи); формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з урахуванням особливостей національного і 

міжнародного середовища.  

ПРН5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), 

бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та 

професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших 

галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування 

різноманітності, мультикультурності, толерантності та 

поваги до них.  

ПРН6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати 

та підвищувати результативність колективної праці, 

здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з 

урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах 

обмеженості часу.  

ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

ПРН8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси 

й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти 

реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 

дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної 

інтеграції  

ПРН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших 

вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи 

розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 

проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій у 

міжнародної логістики та митної справи.  

ПРН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку 

окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з 

використанням сучасних знань про методи, форми й 

інструменти регулювання міжнародної торгівлі.  

ПРН16. Демонструвати знання про стан досліджень 

міжнародних економічних відносин та світового 

господарства, у тому числі, міжнародної логістики та 

митної справи, у міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими науками.  

ПРН17. Визначати причини, типи та характер міжнародних 

конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати 

економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні 



інтереси України.  

ПРН18. Досліджувати економічні явища та процеси у 

міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; 

виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового господарства з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 

зв’язків.  

ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові 

матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері 

міжнародних економічних відносин, у тому числі, 

міжнародної логістики та митної справи. 

ПРН20. Відстоювати національні інтереси України з 

урахуванням безпекової компоненти міжнародних 

економічних відносин, у тому числі в сфері міжнародної 

логістики та митної справи. 

ПРН22. Застосовувати відповідні методи, правила і 

принципи функціонування міжнародних економічних 

відносин, у тому числі, міжнародної логістики та митної 

справи, для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

України. 

ПРН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

життя з метою підтримки професійної компетентності на 

високому рівні.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Концепція ризику. Управління ризиками в 

логістиці. 

Тема 2. Моделювання та оцінка ризиків.  

Тема 3. Концептуальна модель дерева рішень.  

Тема 4. Побудова дерева рішень. Теорія вірогідності.  

Тема 5. Крива нейтральних ризиків. Перерозподіл 

ризиків. Тема 6. Диверсифікації ризиків.  

Тема 7. Страхові запаси та моделі страхування.  

Тема 8. Хеджування фрахту. 

 

Ви ніколи не замислювалися про те, що таке економічна 

глобалізація? Чому вона відбувається? І як це впливає на 

наше життя? Безумовно ми можемо прочитати книжкове 

визначення з безліччю хитромудрих слів про те, що ж таке 

економічна глобалізація, які фактори впливають на неї і як 

вона корелюється з глобальною невизначенністю.  

Ми стверджуємо, що контейнер і контейнерні 

перевезення створили передумови для економічної 



глобалізації і зробили значно складнішим управління 

ланцюгами постачання. І за влучним висловлюванням 

Насіма Талеба «Збагнув механізм антикрихкості, ми 

можемо складати рекомендації, які дозволять приймати 

рішення в умовах невизначенності, коли домінує 

непредбачуваність, непрозорість або неповне розуміння 

подій та явищ», ми намагаємось мінімізувати негативний 

вплив. Тому зв'язок зовнішньоекономічної діяльності та 

управління ланцюгами поставок є сьогодні надзвичайно 

важливим і повязаним з проблематикою невизначеності, як 

на макрорівні так і на мікрорівні.  

Отже, дослідження ризиків в логістиці та управлінні 

ланцюгами поставок є важливим елементом ефективного 

бізнесу. У найбільш широкому сенсі логістика трактується 

як управління підприємством у взаємодії з 

постачальниками і споживачами його продукції, під час 

якої виникає необхідність знижувати невизначеність бізнес-

процесів.  

Питання формування компетентностей з управління 

ризиками у сфері планування, функціонування та контролю 

над матеріальним і інформаційним потоками, які рухаються 

від місця походження товару до місця споживання, 

находяться в фокусі нашої дисципліни. 

В результаті участі в нашому курсі «Ризики в логістиці» 

ви отримаєте продвинуті компетенції необхідні для роботи 

менеджера з логістики. 

 

Методи контролю результатів навчання: залік. 

Мова викладання: українська. 

 

 


