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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Теоретичні і практичні аспекти міжнародної логістики в контексті 

ведення міжнародного бізнесу, методи та інструменти оптимізації 

руху експортно-імпортних товарів, методи обґрунтування 

логістичних рішень в контексті глобальної торгівлі товарами та 

послугами.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок організації 

глобального товарного руху в контексті розвитку міжнародної  

торгівлі. Метою вивчення курсу є формування теоретичних знань і 

практичних навичок організації міжнародної логістичної діяльності, 

логістичного супроводу зовнішньоторгівельних контрактів, 

оптимізації логістичних рішень при експорті чи імпорті товарів в 

умовах діджиталізації економіки.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння проектувати та оптимізувати глобальні ланцюги товарного 

руху у експортно-імпортному сполученні, генерувати та 

обґрунтовувати логістичні рішення щодо умов закупівлі, 

транспортування, зберігання та розподілення товарів в системі 

міжнародних транспортних коридорів, логістичних мереж, 

глобальних ланцюгів постачання. 

Розуміння принципів та функцій міжнародної логістики, методів та 

інструментів організації логістичних процесів в глобальних 

ланцюгах постачання товарів та послуг.  

Вивчення дисципліни буде корисним досвідом для тих, хто планує 

працювати в міжнародних компаніях і транснаціональних 

корпораціях.   



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання принципів та функцій міжнародної логістики дозволяє 

грамотно здійснювати логістичну діяльність в системі міжнародних 

транспортно-логістичних систем, організовувати логістичні процеси 

при виході на міжнародні ринки, організовувати логістичний 

супровід міжнародних контрактів та приймати оптимальні рішення з 

доставки товарів у експортно-імпортному сполученні з урахуванням 

вимог клієнтів за ціною та термінам поставки.         

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Глобалізація економіки і створення глобальних логістичних систем. 

Тенденція до спрощення процедур міжнародної торгівлі. 

Міжнародний ринок логістичних послуг. Сутність та особливості 

міжнародної логістики, тренди її розвитку. Учасники міжнародних 

логістичних операцій. Міжнародна логістична інфраструктура і 

транспортні коридори. Глобальні закупівлі та дистрибуція товарів, 

вихід на міжнародні ринки. Комплексне логістичне забезпечення 

зовнішньоторговельних  операцій. Глобальні логістичні оператори та 

їх альянси. Практичні аспекти використання Інкотермс у 

міжнародній логістиці. Міжнародні мультимодальні та 

інтермодальні схеми доставки «від дверей до дверей», міжнародне 

експедирування вантажів та розрахунок вартості. Документооборот і 

цифровизація інформаційного обміну, онлайн трансакції в 

глобальній мережі. Використання технології Blockchain в 

глобальних ланцюгах постачання. Міжнародні стандарти пакування 

та маркування експортно-імпортних товарів. Ризики та стандарти 

безпеки глобальних ланцюгів постачання, міжнародне страхування.  

 

Види занять: лекції, практичні   

Методи навчання: навчальна дискусія, аналіз бізнес-кейсів, онлайн  

Форми навчання: очна, дистанційна  
Пререквізити Знання основ логістики, менеджменту, міжнародних економічних 

відносин та зовнішньоекономічної діяльності, отримані на другому 

(бакалаврського) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з міжнародної логістики можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи, а також при вивченні інших 

фахових дисциплін, пов’язаних з міжнародною торгівлею, митними 

процедурами, міжнародними перевезеннями вантажів та 

управлінням логістичними бізнес-процесами в глобальних ланцюгах 

постачання.  
   

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика. Навчальний 

посібник. К.: Обрії, 2011. 540 с. 

2. Негода А В Міжнародна логістика у схемах: Навч посібник. К.: 

КНУ, 2019.  

3. Зоріна, Т.Г. Міжнародна логістика: навчальний посібник / Т.Г. 

Зоріна, М.А. Слонімська.  Мінськ: БГЕУ. 2012. 244 с. 

4. International logistics / Donald F. Wood . . . [et al.] - 2nd ed. 

AMACOM, 2002 – 457 p 

Репозитарій НАУ: Посилання на вкладені в репозитарій авторські 

конспект лекцій, методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження на ВР факультету або на ВР Університету, а також 

наукові статті, дисертації тощо 



 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування, виробничі завдання 

Кафедра Логістики  

Факультет Транспорту, менеджменту і логістики 

Викладач(і)  ГРИГОРАК  МАРІЯ ЮРЇВНА   
Посада: завідувач кафедри  

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор економічних наук  

Профайл викладача: посилання на профіль  

Тел.:  406-78-22  

E-mail: корпоративна ел.пошта  

Робоче місце: 1.136-б 

ПОЗНЯК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 
Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  

Профайл викладача: посилання на профіль  

Тел.: 406-78-21 

E-mail: корпоративна ел.пошта  

Робоче місце: 1.128 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та розміщений в 

Google Classroom     

 

 

 

 

Розробник          Григорак М.Ю.   

 
  


