
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

1 

Силлабус навчальної дисципліни 

«Міжнародна логістична діяльність» 
 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма 051.130 «Міжнародна економіка» 

Освітній рівень перший (бакалавр) 

Статус дисципліни Вибіркова   

Мова викладання Український  

Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.   

Практичні (семінарські) – 24. год. 

Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Кафедра міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, м. Харків, пр. Науки, 9-а. к. 

201, +38 (057) 702-18-32, http://mev.hneu.edu.ua/international-

economics-and-management/ 

Викладач (-і) Бестужева Світлана Василівна  

Доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

svitlana.bestuzheva@gmail.com +380958714429 

Дні занять Згідно розкладу 

Консультації Консультації (дистанційно)  

за домовленістю з ініціативи здобувача; групові 

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань і практичних навичок щодо 

ефективного управління логістичними процесами у зовнішньоекономічній діяльності підприємства в 

умовах підвищеної конкуренції та глобалізації економіки. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін / Знання, вміння, навички, якими повинен володіти 

здобувач, щоб приступити до вивчення дисципліни  

Попередні дисциліни Знання, вміння, навички, якими 

повинен володіти здобувач, щоб приступити 

до вивчення дисципліни 

Економіка підприємства Здатність до визначення витрат 

підприємства, рівня його прибутковості, 

дослідження кон’юнктури ринку 
 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та методологічні засади міжнародної логістичної 

діяльності  

Тема 1. Теоретичні основи міжнародної логістики  

Тема 2. Понятійний апарат міжнародної  логістики 

Тема 3. Концепції логістики 

Тема 4. Організація міжнародної логістичної діяльності  на підприємстві 

Тема 5. Глобалізація та її вплив на розвиток міжнародних логістичних систем 

Змістовий модуль 2. Складові міжнародної логістичної системи та їх параметри. Ефективність 

управління міжнародною логістичною діяльністю підприємства 

Тема 6. Особливості сучасної міжнародної логістичної системи закупівель  

Тема 7. Система складування в міжнародних ланцюгах поставок 

Тема 8. Основи організації та головні характеристики міжнародного транспортування вантажів 

Тема 9.Організація збуту та сервісне обслуговування в міжнародній логістичній діяльності 

підприємства 

Тема 10. Економічне забезпечення міжнародної логістичної діяльності підприємства 
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Тема 11. Управління ризиком в міжнародній логістичний діяльності підприємства 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5103 

Розміщено робоча програма, лекційні матеріали, 

методичне забезпечення з практичних занять, тестові 

завдання, завдання для самостійної роботи студентів, 

колоквіумів, завдання поточних контрольних робіт 

Рекомендовані джерела 

Основна література 

1. Гаджинский A.M. Логистика: учебник [для высших и средних специальных учебных 

заведений]. – [18-е изд., перераб. и доп.]. / Гаджинский A.M.  – М.: Издательско –торговая  корпорация 

«Дашков и К», 2010. – 484 с. 

2. Логістика: навч. посіб. / [О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко]. – К.:  

Знання, 2008. – 566 с. 

3. Москвітіна Т. Д.    Міжнародна логістика: навч. посіб. / Т. Д. Москвітіна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2012. - 215 с. 

4. Організація та планування логістичних систем: підручник ; за ред. проф.  М.П. Денисенка, 

проф. П.Р. Лековця, проф.. Л.І. Михайлової. -  К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с. 

5. Пономаренко В. С. Логістичний менеджмент: підручник / В. С. Пономаренко, К. М. 

Таньков, Т. І. Лепейко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 482 с.   

 

Додаткова література 

1. Бестужева С. В. Особливості впровадження логістичного підходу в управління  

міжнародною збутовою діяльністю підприємства / С. В. Бестужева, К. М. Козирєва // Науковий погляд: 

економіка та управління. – 2018. – №1 (59). –  С. 13-19. 

2. Власова Н.О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної 

торгівлі: навч. посіб. / Н.О. Власова, Ю.В. Пономарьова. – Харків, 2003. – 144 с. 

3. Гаджинский A.M. Практикум по логистике / Гаджинский А.М. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – 

М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 180 с. 

4. Григорак М. Ю. Системний підхід у логістиці: навч.посіб. // М. Ю. Григорак, О. Є. 

Соколова. – К.: Логос, 2013. – 308 с.  

5. Григорак М. Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг : концепції, методологія, 

компетентність: монографія / М. Ю. Григорак. – К.: Сік Груп Україна, 2017. – 516 с.    

6. Кислий В.М. Логістика: теорія та практика: навч. посіб./ В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. 

М. Олефіренко – К: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 

7. Кретов  И.И. Логистика во внешнеторговой деятельности: учеб. пособ./  И.И. Кретов, К.В. 

Садченко. – [3-е изд., перераб. и доп.].– М.: Дело и Сервис, 2011. – 272с. 

8. Крикавський Є В. Логістичні системи: навч. посіб./ Є. В. Крикавський, Н. В. 

Чорнописька. – Львів: Вид. НТУ «Львівська політехніка», 2013. – 264 с.  

9. Сумець О. М. Логістичні системи і ланцюги постачань: навч. посіб. / О. М. Сумець, В. А. Войтов. -  

Х. : КП «Міська друкарня», 2013. – 194 с.  
Система оцінювання результатів навчання 

Студент повинен вважатися сертифікованим, якщо сума балів, отримана за результатами 

підсумкового/семестрового контролю дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка з дисципліни 

обчислюється з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю, який передбачає 

накопичувальна система (мінімальна сума балів протягом семестрового для отримання допуску до 

іспиту – 35 балів) та сума балів, яку студент отримав під час іспиту (максимальна оцінка під час іспиту 

– 40 балів). Загальний результат у балах за семестр становить: «60 і більше балів – зараховано», «59 і 

менше балів – не зараховано», студент йде на перездачу екзамену або повторне вивчення дисципліни і 

остаточна оцінка заноситься в відомість успішності з дисципліни. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна аудиторна робота студентів на лекційних заняттях 12 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5103
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Активна робота студентів на практичних заняттях 24 

Фронтальне опитування  10 

Поточна контрольна робота (3 шт.) 12 

Індивідуальне опитування  12 

Презентація  10 

Колоквіум 20 

Максимальна кількість балів 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності – кожен студент повинен дотримуватись академічної 

доброчесності. 

Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку консультацій 

викладача. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань із закінченням 

строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від максимально можливого 

за окремий вид навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни 

(https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5103). 

Силлабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної  діяльності Протокол № 1 від 28 серпня 2020р. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5103

