
                            
                   ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 3. 

2. Назва: Міжнародна логістика . 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 . 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тихончук 

Леся Хотіївна ,  кандидат наук з державного управління , доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин. 

9. Результати навчання: 
Знання основ та аспектів міжнародної логістики; особливостей логістики на 

міжнародному, глобальному та регіональному рівнях; особливостей логістичних 

стратегій транснаціональних корпорацій;  концептуально-понятійних основ та 

аспектів міжнародної логістики, а також її особливості на глобальному та 

регіональному рівнях, в діяльності інтеграційних угрупувань (ЄС, НАФТА), 

країн, транснаціональних корпорацій. Уміння застосовувати набуті знання та 

навички до аналізу міжнародної логістичної діяльності в глобальному та 

регіональному вимірі;  визначення місця та завдання України у світовій та 

європейській транспортно-логістичній інтеграції; координувати міжнародні 

матеріальні потоки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
«Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», Міжнародний маркетинг», 

«Глобальна економіка»  та дисципліни, що безпосередньо формують компетенції 

фахівця відповідного напряму підготовки. 

12. Зміст курсу:  
Науково-практичні концепції логістики . Міжнародні вантажні та пасажирські 

перевезення. Пакування. Складування. Історичні та правові аспекти міжнародної 

логістики. Фінансовий та митний аспект міжнародної логістики. 

Геоінформаційний аспект міжнародної логістики . Гуманітарно-миротворчий 

аспект міжнародної логістики.  Єврологістика: концептуальний базис та 

регіональні складники. Балто-Чорноморська транспортно-логістична інтеграція 

та участь у ній України. Ринок логістичних послуг країн НАФТА. Розвиток 

логістики в країнах Азії. Японський досвід виробничої логістики та його 

міжнародне значення. Логістичний аспект міжнародного туризму: стратегічний 

логістичний менеджмент у туризмі в контексті його сталого розвитку. Логістика 

митного контролю туристопотоків у міжнародному туризмі . 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Логістика для економістів : підруч. длч студентів та викл. ВНЗ  / Є. В. 

Крикавський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге 

вид., виправл. і доповн. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 476 с. : іл. – 

(Серія "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 9). – Бібліогр.: с. 470-473  

2. Логістичні системи : [навч. посіб. для студ. екон. спец.] / Є. В. Крикавський, 

Н. В. Чорнописька  — Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2009. — 263 с. : іл., 

табл., портр. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 255—263 

3. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства : монографія / Є. В. 

Крикавський, Н. М. Васильців, В. А. Фалович ; М-во освіти і науки України, 

Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 252 с. : іл. – (Серія "Світ маркетингу і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



логістики" ; вип. 10). – Бібліогр.: с. 228-236 . 

4.Логістичні системи : [навч. посіб. для студ. екон. спец.] / Є. В. Крикавський, Н. 

В. Чорнописька — Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2009. — 263 с. : іл., 

табл., портр. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 255—263. 

      5 . Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник /  

        Є.Крикавський, О.Похильченко, М. Фертч. – Львів: Видавництво Львівської   

      політехніки,    2017. –844 с. 

     14.   Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Всього  120 години: 22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної 

роботи .  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково- дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль (40 

балів): екзамен тестовий в кінці 7-го семестру. Поточний контроль (60 балів): 

тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

          

 

Завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин                                                     О.М. Сазонець, д.е.н.,  

                                                                                                  професор 
 

 

 

DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 
 

 

1. Code: PP 3. 

2. Title: Іnternational logistics. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 1nd (bacalavrs's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 7. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Tykhonchuk L.Kh, Candidate of Science in public administration, associate professor 

of the department of international economic relations. 

9. Results of studies: Knowledge of aspects of international logistics; logistics features 

at the international, global and regional levels; features of logistics strategies of 

transnational corporations; conceptual and conceptual foundations and aspects of 

international logistics, as well as its features at the global and regional levels, in the 

activities of integration groups (EU, NAFTA), countries, transnational corporations. 

Ability to apply acquired knowledge and skills to the analysis of international logistics 

activities in a global and regional dimension; definition of the place and task of Ukraine 

in world and European transport-logistic integration; coordinate international material 

flows 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical 

training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "International 

Economics", "International Finance", International Marketing, "Global Economics" , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"European business" and disciplines that directly form the competence of an expert in 

the appropriate field of training. 

12. Course contents: International cargo and passenger transportation. Packaging. 

Warehousing. Historical and legal aspects of international logistics. Financial and 

Customs aspect of international logistics. Geoinformation aspect of international 

logistics. The humanitarian and peacekeeping aspect of international logistics. 

Eurologistics: conceptual basis and regional components. Baltic-Black Sea transport-

logistic integration and participation in it of Ukraine. The market of logistic services of 

NAFTA countries. Development of logistics in Asia. Japanese experience in 

manufacturing logistics and its international significance. Logistics of customs control 

of tourist traffic in international tourism. 

13. Recommended educational editions:  
1.Logistic systems: [curriculum. manual for studio econ Spec.] / Ye. V. Krikavsky, 

N.V. Chornopyska;. National Untitled "Lviv Polytechnic", 2009. - 263 p. : il., tabl., 

portrait. ; 22 cm - Bibliographer: p. 255-263. 

2.  Крикавський Є. Logistics and supply chain management: Teach. manual / Y. 

Kricavsky, O. Pohilchenko, M. Fertch. ¬¬- Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 

2017. -844 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Total 120 hours: 22 hours. lectures, 20 hours. practical work, 78 h. Independent work 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, 

introduction of business and role games, case methods, individual and group research 

tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control (40 points): exam in the form of testing at the end of the 

10
th

 semester. Current control (60 points): testing, oral /written 

questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                            SazonetsО.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


