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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНА  

БІЗНЕС-ЛОГІСТИКА» 

 

Спеціальність: 292 Міжнародні 

економічні відносини 

 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародного 

бізнесу. Засвоєння даної дисципліни дасть можливість 

методологічно обґрунтувати та системно упорядкувати теоретичні 

уявлення фахівця про логістику як науку та управлінську діяльність, 

пов’язану з плануванням, організацією і контролем руху 

матеріальних та інформаційних потоків у просторі й часі від 

постачальника і до кінцевого споживача 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань щодо інтегрованого 

управління матеріальними та пов’язаними з ними потоками з 

мінімально можливими втратами в економічних системах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення; 

 досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на 

основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи 

тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового 

господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-

часових зв’язків; 

 визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин 

різного рівня та налагоджувати комунікації між ними; 

 вміння обґрунтовувати доцільність прийняття управлінських 

рішень при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здійснювати аналіз конкретної логістичної системи; 

 вирішувати завдання логістичної оптимізації управління 

матеріальними потоками; 

 розробляти системи контролю стану запасів;  

 визначати найбільш вигідні канали розподілу;  

 проводити оцінювання потенційних постачальників і проводити 

розрахунки рейтингу постачальників;  

 вирішувати завдання, пов'язані з організацією товаропостачання і 

транспортування вантажів;  

 оцінювати економічні ситуації, розуміти закони й принципи 

розвитку виробництва для успішного вирішення існуючих проблем 

як з точки зору логіста, так і працівника підприємства загалом. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Логістика як інструмент ринкової економіки. 

Логістичні потоки. Логістичні операції. Логістичні системи та їх 

елементи. Закупівельна логістика. Виробнича логістика. Розподільна 

логістика. Логістика запасів. Логістика складування. Транспортна 



логістика. Інформаційна логістика. Економічна ефективність 

логістики. Міжнародна логістика 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Основи логістики» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Вступ до спеціальності «Міжнародний бізнес», 

«Світова економіка», «Економічна теорія», «Економетрика», 

«Міжнародний менеджмент і маркетинг» 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародна економічна 

діяльність України», «Управління персоналом в міжнародному 

бізнесі», «Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України» тощо. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Ложачевська О.М., Сидоренко К.В. Формування 

конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних 

аеропортів: Монографія. – К.: ФОП Маслаков, 2019. – 250 с. 

2. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: 

навч. посібник / О. М. Ложачевська, В. І. Кончин, М. В. Новикова, О. Т. 

Полторацька, К. В. Сидоренко. – К.: НАУ, 2014. – 400 С. 

3. Сидоренко К.В. Імплементація світового досвіду стратегічного 

розвитку транспортного сектору України / О. М. Ложачевська, К. В. 

Сидоренко // Стратегія розвитку України. – 2018. – №1. – С. 48-54. 

4. Сидоренко К.В. Глобальні закономірності розвитку світового ринку 

авіаційних перевезень / О. М. Ложачевська, К. В. Сидоренко, С. В. Сіденко 

// Міжнародна економічна політика. – 2018. – №2 (29). – С. 55-74. – DOI 

10.33111/iep.2018.29.03. 

5. Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., Яновський П.О. Транспортно-

експедиторська діяльність. – К.: Кондор, 2016. – 184 с. 

6. Григорак М. Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепції, 

методологія, компетентність: монографія. – К.: СІК ГРУП, 2017. – 513 c.  

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42831 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39462  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) СИДОРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин і бізнесу ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_skl

ad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738  
Тел.: 406-73-65 

E-mail: kateryna.sydorenko@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42831 

 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42831
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39462
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738
mailto:kateryna.sydorenko@npp.nau.edu.ua
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42831

