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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

бакалавр 

Освітня 
програма 

 «Міжнародний бізнес» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». 
Рік навчання, 
семестр 

4 рік навчання, семестр 2  

Кількість 
кредитів 

3 

Лекції: 16 год. 
Практичні 
заняття: 

14 год. 

Самостійна 
робота: 

60 год. 

Курсова робота: ні 
Форма навчання денна/заочна 
Форма 
підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова 
викладання 

українська 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА/ВИКЛАДАЧА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Лектор 

 

Качан Олена Іванівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки підприємства і 
міжнародного бізнесу.  

Вікіситет https://cutt.ly/VhFjs3d 
ORCID - 
Як комунікувати e-mail: o.i.kachan@nuwm.edu.ua  

Кафедри економіки підприємництва та 
міжнародного бізнесу kaf-ep@nuwm.edu.ua 
Навчальна платформа НУВГП 
https://exam.nuwm.edu.ua/  
Консультації (дистанційно) на платформі Google 
Meet: https://meet.google.com/meet  
Електроний журнал: http://desk.nuwm.edu.ua/ 
Розклад занять: https://desk.nuwm.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi  
Актуальні оголошення на платформі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Мета дисципліни – формування необхідної 
професійної компетенції в сфері фахових знань з 
питань міжнародної логістичної діяльності та 
світового ринку логістичних послуг, зокрема 
вивчення регіональних особливостей (в Європі, 
Америці та Азії).  
Цілями (завданнями) навчальної дисципліни є:  

- вивчення різних аспектів міжнародної 
логістики (історичного, геопросторового, 
екологічного, інформаційного, фінансового, 
митного) на світовому та регіональному 
рівні; 

- виявлення впливів на становлення 
міжнародної логістики інтеграційних 
утворень, окремих корпорацій. 
 Методи навчання: 

1) словесні методи з використанням 
презентацій; 

2) лекція-візуалізація;  

http://desk.nuwm.edu.ua/
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3) комбіноване семінарське заняття: доповіді, 
реферати, повідомлення, які переходять у 
розгорнуту бесіду або дискусію;  

4) практико-орієнтоване навчання. 
Технології навчання 

- електронне навчання  
- навчання оn - line  
- прикладні вправи; 
- аналіз конкретних ситуацій; 
- проблемні лекції. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2346 

Компетентності - ФК2. Здатність використовувати базові 
категорії та новітні теорії, концепції, 
технології і методи у сфері міжнародних 
економічних відносин з урахуванням їх 
основних форм, застосовувати теоретичні 
знання щодо функціонування та розвитку 
міжнародних економічних відносин; 

- ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки 
товарів і послуг, інструменти та принципи 
регулювання міжнародної торгівлі. 

- ФК11. Здатність проводити дослідження 
економічних явищ та процесів у міжнародній 
сфері з урахуванням причинно-наслідкових та 
просторово-часових зв’язків. 

Програмні 
результати 
навчання 

- ПРН15.Визначати функціональні 
особливості, характер, рівень та ступінь 
взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 
економічних відносин різного рівня та 
налагоджувати комунікації між ними; 

- ПРН19. Розуміти та застосовувати чинне 
законодавство, міжнародні нормативні 
документи і угоди, довідкові матеріали, чинні 
стандарти і технічні умови тощо у сфері 
міжнародних економічних відносин 

- ПРН22. Застосовувати відповідні методи, 
правила і принципи функціонування 
міжнародних економічних відносин для 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
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України. 
- ПРН 26. Виявляти вразливості в організаційній 

та операційній діяльності суб’єктів 
господарювання, а також перевіряти 
законність ведення бізнесу та його 
комерційної привабливості в системі 
міжнародних відносин 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності з урахуванням 
специфіки напряму навчального закладу 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи 
оцінювання та 
структура оцінки 

Щоб отримати позитивні результати навчання 
здобувачам необхідно без затримок виконувати 
завдання, які розміщені на платформі 
Moodle,відвідувати заняття та проходити 
модульне тестування згідно графіку. Всі  
практичні заняття оцінюються через усне 
опитування, здачу самостійної роботи та 
безпосередньої активної участі здобувача на 
занятті.  
Кожне практичне заняття оцінюється в 6 бали 
(загалом 42 балів). Виконання індивідуального 
завдання (розв’язання задач з транспортної 
логістики в умовах невизначеності) буде 
оцінюється в 18 балів. Модульні контролі по 20 
балів (40 загалом). Всього 100 балів. Якщо під час 
поточного періоду здобувач отримує задовільну  
оцінку, яка його влаштовує, то оцінка 
зараховується як остаточна. Проте, якщо є 
необхідність або потреба підвищити результат, 
здобувач складає іспитовий тест під час 
іспитової сесії. 
Для здобувачів передбачена можливість 
отримати додаткові бали за участь в олімпіадах, 
конференціях, круглих столах та семінарах, 
також за публікацію статей або тез доповідей, 
які вони пишуть під керівництвом викладача даної 
дисципліни.  
Здобувачі мають можливість отримати додаткові 
бали за цікаві пропозиції по удосконаленню змісту 
навчальної дисципліни. 
Модульні контролі у вигляді тестів мають три рівні 
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складності. 
Посилання на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролю знань студентів, а також 
можливість їм подання апеляції 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Навчальна дисципліна відноситься до блоку  
фахової підготовки здобувача вищої освіти. 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 
додатково отримати бали за виконання: 

- участь як доповідач у конференціях, 
семінарах, круглих столах; 

- написання та публікацію наукових статей 
або матеріалів конференцій; 

- брати участь у роботі наукового гуртка 
кафедри. 

Інформаційні 
ресурси 

1. Альбеков А.У. Логистика коммерции. Альбеков 
А.У., Федько В. П., Митько О.А. Ростов-наДону: 
Феникс, 2011. 512 с.  
2. Балабанова, Л. В. Логістика: підручник. 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України, Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла 
ТуганБарановського, Інститут економіки і 
управління, Кафедра маркетингового менеджменту. 
- Львів: Магнолія , 2012. 368 с. 
3. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник.К.КНЕ., 
2013. 284 с.  
4. Крикавський Є. Логістичні системи: 
навч.посібник. Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька . 
2-е вид. Львів: Видавництво НУ Львівська 
політехніка, 2012. 312 с. 
5. Мате Э. Логистика. Мате Э., Тискье Д.; пер. с 
франц.; под ред. Н.В. Куприенко.  СПб.: 
Издательский Дом «Нева»; М.«ОЛМА-ПРЕСС 
Инвест», 2013. 128 с.  
6. Негода А В Міжнародна логістика у схемах. 
Навч посібник. Київ. 2019. 203 с. URL: 
https://en.calameo.com/read/006052438e8010a44499e(
дата звернення: 06.10.2020) 
 7. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна 
логістика. Навчальнийпосібник. К.: Обрії, 2011. 540 с. 
8. Основы логистики: Учебн пособие / Под ред 
Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2010.  

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://en.calameo.com/read/006052438e8010a44499e(дата
https://en.calameo.com/read/006052438e8010a44499e(дата
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200 с.  
9. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: учебник. М. 
ИНФРА-М, 2001. 608 с.  
10. Тюріна Н. М. Логістика: Навч. посіб. / Н. 
М.Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій.  К.: Центр учбової 
літератури, 2015.  392 с. 
11. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью 
поставок / Уотерс Д.; пер. с англ. М.ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. 503 с.  
12. Donald F. Wood, Anthony Barone, Paul Murphy, 
Daniel Wardlow. International Logistics. Springer 
Science & Business Media . 370 р. URL: 
https://play.google.com/store/books/details?id=80zhBwA
AQBAJ (дата 
звернення: 06.10.2020) 
13. Alan C. McKinnon. A Short History of Green 
Logistics Research in the UK. URL:  
http://www.sml.hw.ac.uk/logistics (дата 
звернення: 06.10.2020) 
14. Stock James R. Development and Implementation 
of Reverse Logistics Programs. Oak Brook, IL: Council of 
Logistics Management, 2008.  270 p. URL: 
https://www.worldcat.org (дата 
звернення: 06.10.2020) 
Освітні платформи: 
Coursera 
https://www.coursera.org/learn/supply-chain-management-global 
edX 
https://www.edx.org/course/logistics-fundamentals 
Britannica 
https://www.britannica.com/topic/logistics-business/Inventories  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

На виконання завдань здобувачам вищої освіти 
відводиться 7 днів, якщо відбувається порушення 
дедлайну без поважних причин, то оцінка буде 
знижуватись в залежності від терміну 
прострочення (10-50%).  
Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnohootsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядок ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу 
і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Правила 
академічної 
доброчесності 

За недотримання академічної доброчесності під 
час навчання, зокрема списування чи 
використання технічних засобів на самостійних 
чи модульних контролях для досягнення високих 
результатів здобувач позбавляється подальшого 
права здавати матеріал, а якщо така ситуація 

https://www.edx.org/course/logistics-fundamentals
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виникає на іспитовому тесті чи модулі і у нього 
виникає академічна заборгованість.  
Документи стосовно академічної доброчесності 
(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс 
честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до 
відвідування 

здобувачеві вищої освіти не дозволяється 
пропускати заняття без поважних причин.  
Здобувач вищої освіти має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно відповідного 
положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/  
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392 
На платформі MOODLE завантажені конспект 
лекцій та презентації до кожної теми, які здобувач 
може переглядати в тому числі при об'єктивних 
причинах пропуску занять або для підготовки до 
практичного заняття. 

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на 
перезарахування результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також 
студенти можуть самостійно на платформах 
Britannica, Coursera, edEx та інших опановувати 
матеріал. Проте отриманні знання та навички, 
які були отримані під час проходження певного 
онлайн-курсу, провинені мати безпосередній  
зв'язок із запланованими програмними 
результатами даної дисципліни/освітньої 
програми..  

ДОДАТКОВО 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

Кожного семестру здобувачі будуть мати 
можливість пройти онлайн опитування стосовно 
якості прослуханих дисциплін, здійснити 
оцінювання методів навчання та викладачем 
даного курсу, а також рівня якості всього 
освітнього процесу в НУВГП. Результати 
опитування здобувачам надсилають обов’язково. 
Для наглядності форма опитування, зміст анкет 
та отримані результати анкетування здобувачів 
минулих років та семестрів завантажені на 
сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392
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http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни кількості 
аудиторних занять, наукових досягнень, 
попереднього досвіду викладання дисципліни.  
Здобувачі вищої освіти можуть долучитись до 
процедури оновлення навчальної дисципліни через 
процедуру опитування, яке проводиться 
щосеместрово. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб 
з інвалідністю доступно за посиланням 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju У 
випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі потреби здобувача. 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

Викладачі мають багаторічний досвід викладання 
фахових дисциплін для здобувачів вищої освіти 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

Інтернаціоналіза
ція 

Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram  
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/  
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/  
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак.14 год Самостійна робота 60 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Визначати функціональні особливості, характер, рівень та 
ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних 
відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними  

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv
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управлінських ситуацій, участь у наукових дослідженнях, 
самостійне вивчення окремих тем та питань навчальної 

програми тощо.  
Методи та технології навчання Демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 

конкретних ситуацій. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-

комунікаційні системи.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні 
нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і 

технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, виконання 
управлінських ситуацій, самостійне вивчення окремих тем 

та питань навчальної програми тощо.  
Методи та технології навчання Демонстрація, аналіз конкретних ситуацій, пошукова 

дослідницька робота. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Застосовувати відповідні методи, правила і принципи 
функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності України. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 
практичних занять, контролю з модулю, розв’язання 
практичних задач , самостійне вивчення окремих тем та 

питань навчальної програми тощо.  
Методи та технології навчання Демонстрація, аналіз конкретних ситуацій, пошукова 

дослідницька робота. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи.  

 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, підготовка до 

практичних занять, контролю з модулю.  
Методи та технології навчання Демонстрація, аналіз конкретних ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи.  

За поточну складову оцінювання 40 балів 
За виконання індивідуальних 
управлінських  ситуацій - 20 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 – 20 балів, модуль 
2 – 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Тема 1.Теоретині концепції міжнародної логістики 

Результати 
Навчання 
 РН2, РН3 

Кількість 
годин: 2 

Література: 
[5], [7], [9], [12] 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
 
 

Опис теми Теоретико-методологічні засади міжнародної логістики. Основні поняття та наукової концепції 
логістики. Концептуальні основи міжнародної логістики. 

Тема 2. . Науково-практичні аспекти міжнародної логістики 
Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література: 
[7], [9], [11], 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
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РН1, РН2, 
РН3 

[12], [13] 

Опис теми Історичні та геопросторові аспекти міжнародної логістики. Фінансово-економічні аспекти 
міжнародної логістики. Геоінформаційний аспект міжнародної логістики. Митний аспект 
міжнародної логістики. Гуманітарно-миротворчий аспект міжнародної логістики 

Тема 3.Світовий ринок логістичних послуг 
Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 

Кількість 
годин: 2 

Література: 
[7], [9], [11], 

[12], [13] 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
 
 

Опис теми Визначення та розвиток логістики як результат поглиблення міжгалузевого поділу праці в 
світовому господарстві. Застосування логістики як джерела конкурентної переваги . Структура 
логічних послуг на сучасному світовому ринку.  

Тема 4. Концепції та регіональні складники єврологістики 
Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 

Кількість 
годин: 4 

Література: 
[1], [4], [7], [9], 

[11], [12] 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
 
 

Опис теми Транспортно-логістична стратегія Європейського союзу. Основні концепції євро логістики. 
Регіональна структура Єврологістики. Напрямки розвитку в ХХІ столітті євро логістики. 
Транснаціональні осі євро логістики. Характеристика основних  транспортних 
коридорів в ЄвропіНапрямки інтеграція України в світову та Європейську транспортнологістичні 
системи. Досвід розвитку логістики в країнах – «старих» та «нових»  членах ЄС. 

Тема 5. Ринок логістичних послуг країн НАФТА 

Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 

Кількість 
годин:2 

Література: 
[1], [4], [7], [9], 

[11], [12] 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
 

Опис теми Транспортно-логістична складова процесу економічної інтеграції країн НАФТА. Компонентна 
структура ринку логістичних послуг країн НАФТА. Ринки логістичних послуг США, Канади, 
Мексики. Особливості структури ринку та напрямків вантажоперевезень США, Канади та 
Мексики. 

Тема 6. Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції 
Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 

Кількість 
годин: 2 

Література: [1], 
[2], [3], [5], [7], 

[13] 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
 
 

Опис теми Історико-географічне підгрунття Балто-Чорноморського транспортно-логістичного 
співробітництва. Формування та географія транспортно-логістичної системи Балтики. 
Формування та географія транспортно-логістичної системи Чорного моря. Напрямки участі 
України в Балто-Чорноморській транспортно-логістичній інтеграції 

Тема 7. Розвиток логістики в країнах Азії 
Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 

Кількість 
годин: 2 

Література: 
[7], [9], [11], 

[12] 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
 

Опис теми Динамічний розвиток Азійського ринку логістики. Особливості розвитку логістики в Китаї. 
Особливості розвитку індійської логістики. Логістика як міжнародна спеціалізація Гонконгу 
(Сянгану). Логістичне містечко в Дубаї (ОАЕ) – новий крок у міжнародній 
логістиці 

Тема 8. Японський досвід виробничої логістики та його міжнародне значення 
Результати 
навчання 
РН1, РН2, 

РН3 

Кількість 
годин: 2 

Література: 
[7], [9], [11], 

[12], [13] 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392  
 

Опис теми Японія – батьківщина логістичної концепції «Точно в строк» та системи виробничої логістики 
«Канбан». Особливості японські системи «економного управління». Логістичні підстави системи 
«Кайдзен». 

В.о. завідувача кафедри  

економіки підприємства  

і міжнародного бізнесу     Кушнір Н. Б., к.е.н., професор 

 

Міжнародний бізнес  Качан О.І., к.е.н., доцент кафедри 
економіки підприємства і 
міжнародного бізнесу 

Лектор Качан О.І., к.е.н., доцент кафедри 


