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Силабус це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного 

предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року. 

Силабус розробляється відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця 

відповідного рівня та згідно навчального і робочого навчального планів, з врахуванням 

логічної моделі викладання дисципліни. 

 

Силабус розглянутий на засіданні кафедри філософії, політології та міжнародних 

відносин. 
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Завідувач кафедри                                                (Ю.В. Харченко) 

                                                                                                                        

Розробник:  доктор політичних наук, доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин Коломієць Олег Валерійович 

 

1. Ел. адреса: Okolomiiets@ukr.net 

Інша контактна інформація: телефон +380679073278 

2. Опис навчальної дисципліни: Логістика політичних стратегій 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Освітньо-професійна програма: Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)  

Форма навчання: Денна/Заочна 

Курс: IІ 

Семестр: І 

 

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 Вибіркова 

Блоків – 2  

Загальна кількість годин  – 120  

Тижневих годин для денної форми навчання: 4  

Лекції 20 год. 

Практичні, семінарські 14 год. 

Лабораторні 0 год. 

Самостійна робота 86 год. 

Вид підсумкового контролю: Екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами 

Міжнародні організації, Основи 

політичної теорії, Міжнародні відносини і 

зовнішня політика, Теорія міжнародних 

відносин, Міжнародні економічні 

відносини, Міжнародне публічне право 

тощо. 
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3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Основною метою викладання цієї дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

системних знань і розуміння концептуальних основ логістики політичних стратегій, теорії й 

практики розвитку цього нового напряму в геополітиці та теорії міжнародних відносин та 

набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних 

методів вироблення та управління стратегіями, оцінки ролі матеріальних та інших потоків в 

сучасних умовах розвитку простору міжнародних відносин. 

Завдання: 

 набуття студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й тактики 

логістики міжнародних відносин та принципів і закономірностей створення й руху 

матеріальних та інтелектуальних потоків; 

 оволодіння студентами інтелектуальним інструментарієм розроблення та реалізації 

логістичних стратегій і тактик в дипломатії та в сфері міжнародних відносин; 

 вироблення навичок управління логістичними політичними стратегіями; 

 розуміння процесів формування та вдосконалення логістичних моделей політичних 

стратегій і механізмів їх функціонування в політиці міжнародних відносин; 

 здійснення аналітичної оцінки політичної, економічної, фінансової доцільності та 

наслідків прийняття логістичних політичних рішень, а також їхнього впливу на міжкультурний 

діалог. 

 

У результаті вивчення теоретичного курсу магістранти повинні  

знати: 

 принципи побудови логістичних політичних стратегій, концепцію та методологію 

логістики політичних стратегій; 

 особливості функціонування логістичного політичного менеджменту та його місце в 

системі міжнародних відносин; 

 передумови створення та особливості функціонування логістичних політичних 

стратегем; 

 структурні компоненти логістики політичних стратегій. 

уміти: 

 здійснювати аналітичну оцінку логістичних підходів до управління політичними 

стратегіями і тактиками з метою підвищення ефективності політичного управління на різних 

рівнях внутрішньої та зовнішньої політики; 

 розробляти експертні висновки, необхідні в сфері дипломатичного діловодства, що 

враховують тенденції розвитку глобальної логістики політичних стратегій. 

 застосовувати на практиці логістичний інструментарій з виробництва політичних 

стратегем, конструювати тактики на основі інтеграції і координації основних політичних 

гравців у сфері міжнародних відносин. 

володіти: 

 навичками проектування логістичної системи політичних стратегій та визначати 

оптимальні параметри їхнього функціонування; 

 навичками конструктивного вибору логістичного напрямку в просторі міжнародних 

відносин; 

 навичками управління політичними інформаційними потоками з метою застосування в 

дипломатії, в публічній та не публічній, внутрішній і зовнішній політиці. 
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Сформовані компетентності: 

 ЗК1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики. Вільно спілкуватися державною та 

іноземними мовами усно і письмово, з професійних і наукових питань.  

 ЗК5 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження 

проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

 ЗК6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку. 

 ЗК7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

 ЗК8 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні відносини. 

 ЗК-10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному 

контексті. 

 ЗК-12 Вміння та здатність поєднувати різні наукові методи для отримання 

результатів та знаходження варіантів вирішення проблем. 

 ЗК-14 Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати спроможність 

їх виконання та правомочність. 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

РН-7 Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про стан та сучасні 

тенденції міжнародних відносин, зовнішньої та регіональної політики держав. 

4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна заочна 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Сутність 

логістики політичних 

стратегій. 
10 2 2   10 10 2 2   10 

Тема 2. Концептуальні 

засади логістики 

політичних стратегій. 

 

10 2    10 10     10 

Тема 3. Понятійно-

категоріальний апарат 

логістики політичних 

стратегій. 

10 2 2   10 10 2 2   10 

Тема 4. Логістика 

політичних стратегій як 

сфера компетенції. 
10 2 2   10 10     10 

Тема 5. Структура 

логістики політичних 
10 2 2   10 10     10 
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стратегій, логістичні 

системи. 

Тема 6. 

Функціональність та 

інструментальний 

характер логістики 

політичних стратегій. 

5 2 2   10 5     20 

Тема 7. Об’єкти 

логістичного 

управління в політиці 

міжнародних відносин. 

5 2 2   10 5     10 

Тема 8. Логістичні 

операції-стратегеми. 
5 2    10 5     10 

Тема 9. Логістична 

політична діяльність.  
3 2 2   9 3     10 

Тема 10. Вироблення 

логістичних стратегем. 
2 2     2     12 

Всього годин 12

0 
20 14   86 

12

0 
4 4   112 

 

5.  Теми семінарських занять 

Тема 1. Логістичний політичний менеджмент в загальній інфраструктурі 

міжнародних відносин. 

1. Логістична мета міжнародної політики та логістичне середовище міжнародних 

політичних інституцій. 

2. Місце глобального логістичного політичного менеджменту. 

3. Інтеграція функцій управління політичними процесами в рамках глобального 

логістичного політичного менеджменту.  

2 

 Тема 2. Маркетингово-логістична політична взаємодія. 

1. Управлінські рішення в умовах маркетингово-логістичної політичної взаємодії.  

2. Взаємодія логістичного політичного менеджменту з політичним маркетингом, з 

фінансовим та виробничим менеджментом.  

3. Логістика політичних стратегій і стратегічне планування. 

2 

 Тема 3. Логістика політичних стратегій і сфера бізнесу. 
1. Поняття ланцюга поставок і роль та місце логістики політичних стратегій в ланцюгу 

поставок.  

2. Зв'язок логістики політичних стратегій з основними функціональними сферами 

бізнесу.  

2 

 Тема 4. Логістика політичних інститутів. 
1. Логістичні зв’язки політичних інститутів.  

2.  Види організаційних структур управління логістикою політичних стратегій. 

2 

Тема 5. Логістичний підхід до управління матеріальними та інтелектуальними 

потоками у сфері виробництва політичних стратегій. 

1. Логістична концепції організації виробництва політичних стратегій. 

2. Логістичні системи та їхня роль у вдосконаленні управління виробництвом 

політичних стратегій.  

2 

 Тема 6. Управління логістичними політичними стратегемами. 
1. Організація постачання матеріальних та інтелектуальних ресурсів та управління 

логістичними політичними стратегемами.  

2. Ефективність застосування логістики політичних стратегій при управлінні 

матеріальними та інтелектуальними потоками в політиці міжнародних відносин. 

2 
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 Тема 7. Філософія логістики політичних стратегій. 

1. Взаємозв’язок політичних філософії та логістики політичних стратегій. 

2.  Морально-етичний аспект логістики політичних стратегій як конструктивного засобу 

організації політичного життя. 

2 

Разом 14 

6.  Завдання для самостійної роботи 

Тема 4. Логістика політичних стратегій як сфера компетенції. 

1. Логістика політичних стратегій як сфера компетенції, що пов’язує стратегічну 

компанію з замовниками і сприяє підвищенню конкурентоспроможності на 

міжнародній арені. 

2. Цілі логістики політичних стратегій: швидка реакція, мінімальна невизначеність, 

мінімізація інтелектуальних та матеріальних ресурсів, якість, підтримка життєвого 

циклу. 

3. Базові характеристики концепції логістики політичних стратегій: системність, 

корисність, ефективність, орієнтація на споживача інтелектуального продукту, повні 

витрати. 

20 

Тема 5. Структура логістики політичних стратегій, логістичні системи. 
1. Класифікація політичних логістичних систем (мікро-, мезо- та макрологістичні 

системи).  

20 

Тема 7. Об’єкти логістичного управління в політиці міжнародних відносин.  

1. Класифікація матеріальних та інтелектуальних потоків. Інформаційні потоки та їх 

класифікація.  

2. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. 

20 

Тема 8. Логістичні операції-стратегеми. 

1. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками в політиці міжнародних 

відносин. 

20 

Тема 9. Логістична політична діяльність.  

1. Основні види логістичної політичної діяльності: постачання та розподіл політичних 

знань, політичні знання у зовнішній і внутрішній, публічній і не публічній політиці, 

управління політичними знаннями і політичними стратегіями, зворотна дистрибуція, 

вибір місця для застосування політичних стратегій і тактик, політичної комунікації. 

6 

Разом 86 

7. Література для вивчення дисципліни 

Основні джерела: 

1. 1.Бакаєв О.О., Кутах О.П., Пономаренко Л.А. Теоретичні засади логістики: Підручник. – 

У 2-х томах. – К.: Київський ун-т економіки і технологій транспорту, 2003. – 430 с. 

2. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-

е изд. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 640 с.: ил. 

3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебное пособие – М., 1999. – 230 с. 

4. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с. 

5. Логистика: Учебное пособие. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 327 с. 

6. Основы логистики: Учебное пособие. / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. – М.: 

ИНФРА-М, 1999. – 2000с. 

7. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе.- М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с. 

8. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с англ. изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2005, ХХХII. – 797 с. 

 

Додаткові джерела: 
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1. Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики: Підручник / Бакаєв О.О., Кутах О.П., 

Пономаренко Л.А. – У 2-х томах. – ІІ том. – К.: Фенікс, 2005. – 528 с. 

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: Информ.-внедренч. центр 

«Маркетинг», 1999. 

3. Крикавський Є. Логістика: Навч. Посібник. – Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 

1999. – 264 с. 

4. Неруш Ю.М. Логистика: учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. – 520 с. 

5. Практикум по логистике: Учебное пособие. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.:ИНФРА-М, 

1999. – 270 с. 

6. Харрісон Алан, Ван Хоук Ремко. Управління логістикою: Розробка стратегій 

логістичних операцій / Пер. з англ.; За наук. ред. О.Є.Міхейцева. – Дніпропетровськ: 

Баланс Бізнес Букс, 2007. – 368 с. 

 


