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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Міжнародна логістика 

 
1.  Анотація до курсу 

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків вітчизняних підприємств потребує розширення 
спектра знань для успішного ведення справ та створення гідного іміджу українських фірм на 
міжнародних ринках. Сьогодні неможливо обійтися без розуміння світових тенденцій у бізнесі 
та визнання співіснування багатьох культур та управлінських підходів до прийняття рішень у 
різних країнах світу. Дедалі більше набуває актуальності логістична складова в здійсненні 
підприємствами діяльності на зарубіжних ринках. Тому слід приділяти значну увагу вивченню 
міжнародної логістики, ці знання можна отримати вивчаючи навчальну дисципліну 
«Міжнародна логістика», яка націлена сформувати у студентів комплексні знання про 
найважливіші теоретичні та практичні аспекти з міжнародної логістики зокрема, щодо 
формування міжнародної логістичної стратегії, здійснення планування виходу на міжнародний 
ринок в сучасних умовах. 
. 

2. Мета та цілі курсу 
Мета: надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних рекомендацій у галузі 
логістичного управління, методів, засобів формування логістичних систем, транспортного 
забезпечення міжнародного бізнесу та тенденцій його розвитку. 
 
Цілі курсу: сформувати цілісне уявлення про форми, засоби і методи здійснення  
зовнішньоторговельних операцій, що здійснюються у міжнародній практиці українськими і 
зарубіжними підприємствами; вивчити специфічні особливості експортного товароруху; 
отримати розширенні знання практичної спрямованості про транспортне забезпечення 
зовнішньоекономічних операції, особливості заповнення товаросупровідної документації; 
придбати знання щодо специфічних особливостей митної логістики, впливу митного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ефективність зовнішньоторговельних  
операцій. 



 

3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№2 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту 
або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог. 

ЗК№3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій 
Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

СК№1  Вміння обирати та використовувати  концепції,  методи та 
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 
міжнародних стандартів. 

СК№4 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів в 
організації. 

СК№9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,  приймати 
ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК№10 Здатність управляти організацією та її розвитком. 
СК№12 Здатність знаходити та оцінювати ринкові можливості на зовнішніх 

ринках. 
 

4. Програмні результати навчання 
ПРН Зміст 

ПРН№5 Планувати  діяльність  організації  в  стратегічному  та тактичному 
розрізах. 

ПРН№13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПРН№14 Здатність враховувати особливості здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства, аналізувати ситуацію на світовому ринку 
товарів та послуг.. 

ПРН№17 Здатність забезпечувати діяльність у міжнародному правовому полі. 
 

5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

Кількість годин 30 45 75 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання, 
бали 

6 семестр 
Модуль 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПОНЯТІЙНІ ОСНОВИ ТА АСПЕКТИ 

МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ 50 



Тема1 
Теоретичні засади та 
основні поняття 
міжнародної логістики. 
Історичні аспекти 
міжнародної логістики 

2/3/4 
Знати: сутність і 
характерні риси 
міжнародної логістичної 
діяльності, логістичні 
концепції і системи, види 
транспорту і його 
особливості, інформаційні 
засоби здійснення 
логістичної діяльності. 
Розумітися в особливостях 
видів транспорту. Знати  
міжнародні нормативні 
документи. 
Вміти: Розрізняти 
логістичні концепції і 
системи, вміти їх 
застосовувати, вміти 
вибрати спосіб доставки 
товару до споживача. 
Правильно обирати вид 
транспорту та його 
різновиди. 

Підготовка до 
лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
друкованими і 
електронними 
джерелами, 
розділами 
підручників). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в 
групі та 
самостійно). 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(самостійно). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова 
робота. 
 
Самостійна 
робота – 
робота з 
вказаними 
друкованими і 
електронними 
джерелами. 

Тема 2.  
Правове забезпечення 
міжнародної логістичної 
діяльності. Гуманітарно-
миротворчий аспект 
міжнародної логістики 
 

4/3/6 

Тема 3.  
Транспортне забезпечення 
в міжнародній логістиці 

4/7/11 

Тема 4.  
Науково-практичні 
концепції логістики. 
Міжнародні вантажні та 
пасажирські перевезення. 

4/6/11 

Тема 5. 
Інформаційні системи в 
логістичних процесах 

2/4/6 

Модуль 2. . ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 50 

Тема 6 
Логістика запасів і 
складування. Особливості 
пакування і маркування в 
міжнародній логістиці 

4/4/10 

Знати: принципи 
формування логістичних 
запасів, засоби і способи  
складування товару, 
маркування і тарування, 
вміти управляти запасами, 
розуміти принципи 
розподілу, види ризиків і 
схеми боротьби з ними, 
систему страхування при 
транспортуванні і 
складуванні. 
Вміти правильно читати 
маркування, правильно 
тарувати товар, 
обраховувати витрати на 
зберігання і підготовку 
товару до 
транспортування, знати 
схеми страхування і 
користуватися основними 
нормативно-правовими 
документами, котрі 
регулюють логістичну 
діяльність.. 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
друкованими і 
електронними 
джерелами, 
розділами 
підручників). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в групі 
та самостійно). 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(самостійно). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота. 
 
Самостійна 
робота – робота 
з вказаними 
друкованими і 
електронними 
джерелами. 

Тема 7. 
Система ризиків і 
особливості страхування в 
міжнародній логістиці 

4/6/7 

Тема 8. 
Особливості логістичної 
діяльності європейській 
зоні 

2/4/8 

Тема 9. 
Особливості логістики в 
країнах Азії 

2/4/6 

Тема 10 
Логістика в країнах 
Америки 

2/4/6 

Можливість отримання Додаткові бали можна отримати за підготовку до 10 балів 



додаткових балів: письмової роботи і ініціативні виступи на практичних 
заняттях. 

Всього за семестр 30/45/75 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний) 
і дозволяється у терміни до закінчення наступного модульного 
контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Національна оцінка за результати складання екзаменів, заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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