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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок в управлінні 

міжнародними ланцюгами поставок, що передбачає формування логістичної 

інфраструктури міжнародної компанії, розробку стратегічних, оперативних та поточних 

планів логістичної діяльності, управління складськими та логістичними процесами, а 

також оптимізацію експортно-імпортних операцій. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Форми: лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Методи: ділові, симуляційні ігри, ситуаційний аналіз, імітаційне моделювання, 

прогнозування, метод проєктів. 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять, захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань (робота в малих групах; розв’язання 

ситуаційних завдань (case studies); підготовка та захист проєктів); завдання самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  
Наявність широких знань з міжнародної макроекономіки, міжнародної мікроекономіки, 

міжнародного бізнесу, міжнародного менеджменту 

Мова викладання Українська, англійська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• систематизовувати й упорядковувати отриману 

інформацію щодо процесів і явищ у світовому 

господарстві; оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати 

висновки і розробляти рекомендації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного середовища; 

• застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати; 

• розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших 

вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи 

розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних 

проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності 

людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій; 

• підбирати і вміло застосовувати аналітичний 

інструментарій дослідження стану та перспектив 

розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів 
і послуг з використанням сучасних знань про методи, 

форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі; 

• застосовувати відповідні методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних економічних відносин для 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

 

• здатність планувати та управляти часом; 

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

• здатність працювати в команді; 

• знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

• здатність використовувати базові категорії та новітні 

теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародних 

економічних відносин з урахуванням їх основних форм, 
застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та 

розвитку міжнародних економічних відносин; 

• здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного 

середовища та вміти адаптуватися до них; 

• здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, 

інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі; 

• здатність застосувати методи, правила і принципи 

функціонування міжнародних економічних відносин для 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Організаційно-правові аспекти міжнародної логістики 

Тема 1. Сутність та 

особливості розвитку 

міжнародної логістики 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 

проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування 

Підготувати презентацію на тему: «Загальні 

та специфічні відмінності внутрішньої та 

міжнародної логістики» 

Тема 2. Управління 

матеріальними потоками 

та формування 

міжнародних логістичних 

систем 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 
проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування 

Здійснити класифікацію провайдерів 

логістичних послуг та визначити їх ключові 

відмінності 

Тема 3. Інформаційна та 

цифрова екосистема 

міжнародної логістики 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 

проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна модульна робота 

Оцінити рівень автоматизації логістичних 

процесів в міжнародних компаніях 

Тема 4. Правове 

забезпечення міжнародної 

логістики 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 
завдань (case studies); підготовка та захист 

проєктів); завдання самостійної роботи; 

Проаналізувати нормативно-правове 

забезпечення міжнародних перевезень 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

тестування 

Тема 5. Управління 
ризиками та страхування у 

міжнародній логістиці 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 

проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування 

Визначити основні види ризиків у 
міжнародній логістичної діяльності та 

запропонувати шляхи їх мінімізації 

Модуль 2. Управління логістичними операціями в міжнародному бізнесі 

Тема 6. Міжнародна 

транспортна логістика 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 

проєктів); завдання самостійної роботи; 
тестування; поточна модульна робота 

Здійснити порівняльний аналіз різних видів 

міжнародних перевезень 

Тема 7. Складська 

логістика в міжнародному 

бізнесі 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 

проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна модульна робота 

Підготувати презентацію на тему: 

1. Система управління складом у 

міжнародній компанії. 

2. Управління запасами міжнародних 

компаній: організація та проведення 

контролю 

Тема 8. Міжнародна 

збутова логістика 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 
проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна модульна робота 

Охарактеризувати основні регіональні 

системи розподілу: американська, 

європейська, азіатська 

Тема 9. Виробнича 

логістика міжнародних 

компаній 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 

проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна модульна робота 

Визначити особливості організації 

виробничої логістики американських та 

японських корпорацій 

Тема 10. Управління 

ланцюгами поставок у 

різних країнах 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань (робота в 

малих групах; розв’язання ситуаційних 

завдань (case studies); підготовка та захист 
проєктів); завдання самостійної роботи; 

тестування; поточна модульна робота 

Підготувати міні-проєкт за проблематикою: 

1. Управління ланцюгами поставок у країнах 

ЄС. 

2. Особливості логістичної діяльності в 

Північній Америці. 
3. Логістичні операції в країнах Азії. 

4. Стан та перспективи розвитку ринку 

логістичних послуг України. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office, Power BI. 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);списування 

під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 

в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; 

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf

