
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інформаційна логістика» 

 
№ 

п/п 
Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Інформаційна логістика 

2 Статус  Професійно-орієнтовані дисципліни 

3 Спеціальності  029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

4 Мова викладання  українська 

5 Семестр викладання 1 

6 Кількість  

- кредитів ЄКТС  

- академічних годин 

 

4  

120 годин (12 год. – лекції, 18 год. – практичні 

заняття, 90 год. – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю 

та наявність індивідуальних 

завдань 

екзамен 

8 Кафедра, що забезпечує 

викладання 
документознавство та інформаційної діяльності 

9 Викладач, що планується для 

викладання 
доцент, к. пед. н., Романишин Юлія Любомирівна 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни 
немає 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після 

опанування даної дисципліни 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

- здатність здійснювати процедури 

інформаційного моніторингу; 

- здатність організовувати автоматизований 

облік, опрацювання та збереження інформації; 

- здатність застосовувати теорії та технології 

системного аналізу інформаційної діяльності. 

- здатність використовувати Інтернет-ресурси та 

технології для вирішення експериментальних, 

практичних і прогностичних завдань у галузі 

професійної діяльності; 

- здатність застосовувати технології та 

процедури аналітико-синтетичного опрацювання 

наукової й управлінської інформації; 

- здатність застосовувати можливості сучасних 

комп’ютерних та телекомунікаційних технологій 

для ідентифікації, формулювання і вирішення 

завдань підвищення ефективності функціонування 

установ інформаційної сфери; 

- здатність використовувати знання та навички 

щодо проведення збору даних, моделювання 

документно-інформаційних систем і їх ресурсів 

при аналізі конкурентоспроможності установи. 

12 Сфера реалізації 

компетентностей в майбутній 

професії 

Сфера професійної діяльності, нетворкінг в галузі. 



13 Особливості навчання на курсі Оцінювання та відпрацювання пропущених занять 

проводиться відповідно до вимог чинних положень 

університету 

14 Стислий опис дисципліни Мета вивчення дисципліни – набуття магістрами 

компетенцій щодо мети, завдань, структури, 

напрямів та концепцій інформаційної логістики як 

інструмента ринкової інформаційної економіки, 

який спрямований на раціональне управління 

інформаційними потоками на основі системного 

підходу у сфері інформаційного виробництва. 

Основні категорії інформаційної логістики. 

Інформаційні логістичні потоки. Бізнес-процеси в 

інформаційній логістиці.   

Логістичні процеси, ланцюги та операції. 

Логістика скарг. Конфлікт цілей в інформаційній 

логістиці. 

Інформаційні логістичні системи. Форми сучасних 

логістичних інтеграцій. 

Інформаційне забезпечення логістичного 

обслуговування. 

Е-логістика, як вид сучасного інформаційного 

бізнесу. 

Віртуальні логістичні підприємства та платформи. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися 
10-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


