
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна 

кафедри підприємництва, 

торгівлі та логістики 

МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА 



 Предметом вивчення дисципліни є 

Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу освіти таких можливостей та переваг: формування 

комплексного розуміння концептуальних основ логістики, сутнісного змісту 
логістичної діяльності, теорії і практики сучасних методів управління 

матеріальними потоками в сфері міжнародної економіки. 
. 

МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА 

Обсяг – 3 кредити,  90 
годин, в т.ч.  лекцій – 
24 год., практичні та 
семінарські заняття 
–  20 год., самостійна  
робота – 46 год. 

Період навчання −  
магістр, 1 курс , 

 2 семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Здатність застосовувати 
науковий підхід до формування 
міжнародної  конкуренто-
спроможності підприємств та 
обґрунтування ефективних 
міжнародних стратегій 
економічного розвитку 

Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 
Здатність оцінювати можливі 
ризики суб’єктів міжнародної 
економічної діяльності, 
соціально-економічні 
наслідки управлінських 
рішень   

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу, синтезу, 
встановлення взаємозв’язків 
між явищами та процесами, 
генерування нових ідей 

Здатність застосовувати 
науковий, аналітичний, 
методичний інструментарій 
для управління розвитком 
підприємства та його 
потенціалу   

Здатність до розуміння 
глобальних явищ і 
процесів 

Здатність розуміти 
глобальні економічні 

процеси та ключові тренди 
розвитку міжнародної 

економіки 



•Основні види 
логістичної 

діяльності та 
функціональний 

логістичний 
менеджмент 

•Теорія і практика 
управління матеріальними 

потоками в основних 
функціональних сферах 

логістики 
• Управління інформаційними потоками в 

міжнародних логістичних системах 

•Логістичне обслуговування в 
міжнародних логістичних 

системах 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

•Завдання міжнародної логістики та основні 
тенденції її розвитку 

•Генезис, термінологія і 
концептуальні засади 

логістики 

•Логістичні 
формування та 

умови їх 
ефективного 

функціонування •Організація 
транспортування 

вантажів у 
міжнародних 
логістичних 

системах 

•Логістичні центри та 
організація 

складської логістики 
в глобальних 

ланцюгах постачань 



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

•Методичні вказівки 
та завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 
підсумкового 

контролю знань і 
вмінь здобувачів 

вищої освіти 

• Методичні рекомендації і 
завдання для 

виконання самостійної 
роботи 

•Робоча програма  
навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 
д.е.н., проф. Міщук І.П. 




