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ВСТУП

Вихід  України  на  міжнародні  ринки,  використання  конкурентних
переваг,  підвищення  конкурентоспроможності  вітчизняних  товарів  та
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послуг  передбачає  ефективне  застосування  міжнародної  логістики
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

При  вивченні  курсу  розглядаються  значення,  мета  і  завдання
міжнародної  логістики,  відмінності  функціонування  логістичних
систем на міжнародному, національному, глобальному та регіональному
рівнях.  Вивчаються  особливості  світового  ринку  логістичних  послуг.
Особлива увага приділяється бар’єрам на шляху міжнародної логістики
та проблемам міжнародної логістики, з якими стикаються як вітчизняні,
так й іноземні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Анотація
Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків вітчизняних підприємств

потребує розширення  спектра  знань для успішного ведення  справ та
створення гідного іміджу українських фірм на міжнародних ринках.

Сьогодні неможливо обійтися без розуміння світових тенденцій у
бізнесі  та  визнання  співіснування  багатьох культур  та  управлінських
підходів  до  прийняття  рішень  у  різних  країнах  світу.  Дедалі  більше
набуває актуальності логістична складова в здійсненні підприємствами
діяльності  на  зарубіжних  ринках.  Тому  слід  приділяти  значну  увагу
вивченню міжнародної логістики, ці знання можна отримати вивчаючи
навчальну  дисципліну  «Міжнародна  логістика»,  яка  націлена
сформувати  у  студентів  комплексні  знання  про  найважливіші
теоретичні та практичні аспекти з міжнародної логістики зокрема, щодо
формування міжнародної  логістичної  стратегії, здійснення планування
виходу на міжнародний ринок в сучасних умовах.

Ключові  слова:  міжнародна  логістика,  екологічна,  фінансова,
геопросторова  логістика,  міжнародні  перевезення,  запаси,  пакування,
зберігання,  право  міжнародної  логістики,  книга  МДП,  фінансова
логістика,  інтернет  логістика,  ланцюги  поставок,  логістичні
провайдери, 3PL логістика, логістичні потоки в туризмі та містах

Аbstract

The development of foreign economic relations of domestic enterprises
requires the expansion of the range of knowledge for successful conduct of
business  and  the  creation  of  a  decent  image  of  Ukrainian  firms  in
international markets.
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Today it is impossible to do without an understanding of world trends in
business  and  the  recognition  of  the  coexistence  of  many  cultures  and
management approaches to decision making around the world. The logistical
component  in  the  implementation  of  enterprises  in  foreign  markets  is
becoming more and more relevant. Therefore, considerable attention should
be paid to the study of international logistics, this knowledge can be obtained
by studying the discipline "International Logistics", which aims to provide
students with comprehensive knowledge of the most important theoretical
and practical aspects of  international logistics,  in particular,  regarding the
formation  of  an  international  logistics  strategy,  the  implementation  of
planning for the entry into international market in modern conditions.

Key  words:  international  logistics,  ecological,  financial,  security,

geospatial logistics, international transportation, stocks, packaging, storage,

international logistics law, TIR book, financial logistics, Internet logistics,

supply chains, logistics providers, 3PL logistics, logistics flows in tourism

and cities.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань,
спеціальність,

спеціалізація, рівень
вищої освіти

Характеристика
навчальної
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 
4

Галузь знань 
29  «Міжнародні

відносини»
Нормативна

Модулів – 1

Спеціальність: 

«Міжнародні
економічні
відносини»

Рік підготовки:

Змістових модулів 
– 2

4-й -

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  

Семестр

Загальна кількість 
годин – 120

7-й -

Лекції

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:
аудиторних – 3,5
Самостійної 
роботи студента – 
6,5

Рівень вищої освіти:
перший

(бакалаврський)

22 год. -

Практичні,
семінарські

20 год. -

Лабораторні     –

Самостійна робота

78 год. -

Індивідуальні
завдання:

-

Вид контролю:
іспит

Примітка.
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять до самостійної  та
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання 53% до 47%.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою  навчальної  дисципліни  „Міжнародна  логістика”  є
формування знань та практичних навичок з концептуально-понятійних
основ  та  аспектів  міжнародної  логістичної  діяльності,  а  також  з
світового ринку логістичних послуг та його регіональних особливостей
– в Європі (єврологістика), Америці (логістики країн НАФТА), Азії. 

Завданням  дисципліни  є  вивчення   різноманітних  аспектів
міжнародної логістики  (історичного,  геопросторового,   екологічного,
геоінформаційного,  фінансового,  митного)  на  глобальному  та
регіональному рівнях,  а також в діяльності  інтеграційних угрупувань
(ЄС, НАФТА), країн, транснаціональних корпорацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 
- концепційно-дефініційні основи та аспекти міжнародної логістики;
- особливості  логістики  на  міжнародному,  глобальному  та

регіональному рівнях;
- особливості логістичних стратегій транснаціональних корпорацій.

концептуально-понятійні  основи та аспекти міжнародної  логістики,  а
також  її  особливості  на  глобальному  та  регіональному  рівнях,  в
діяльності  інтеграційних  угрупувань  (ЄС,  НАФТА),  країн,
транснаціональних корпорацій.

вміти: 
-  застосовувати набуті  знання та навички до аналізу міжнародної

логістичної діяльності в глобальному та регіональному вимірі; 
-   визначити місце та завдання України у світовій та європейській

транспортно-логістичній інтеграції;
-   координувати міжнародні матеріальні потоки.
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3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.
Змістовний модуль № 1. Концептуально-понятійні основи та 

аспекти міжнародної логістики

Тема 1. Теоретичні засади та основні поняття міжнародної 
логістики.

Предмет  вивчення  логістики  та  походження  її  назви.  Історичні
корені  логістики:  військовий,  міжнародно-торгівельний,  транспортно-
дорожній, митний. Суспільно- господарська ефективність логістики та
міжнародної  логістики.  Основний  метод  логістики  міжнародний
інжиніринг  та  його  складники.  Логістика  як  новітній  науковий
напрямок.  Логістика  як  молодий,  але  надзвичайно  динамічний  вид
бізнесу.  Логістика  як  функція  господарського  управління,  в  т.ч.  на
міжнародному рівні. Логістика як чинник сталого розвитку. Логістика
як  освітній  напрямок  у  світі  та  України.  Основні  наукові  категорії
логістики: логістична система, логістична операція, логістичний потік,
логістична функція, логістичні витрати, логістичний канал, логістичний
ланцюг, логістична мережа, логістичний цикл, логістична координація,
логістичний інтерфейс.

Тема 2. Науково-практичні концепції логістики . Міжнародні 
вантажні та пасажирські перевезення. Пакування. Складування. 

Розвиток логістики як науково-практичного напрямку: дологістична
стадія,  логістика  першого,  другого,  третього  та  четвертого  (в
перспективі) поколінь. Концепція „Планування потреби та ресурсів” та
засновані  на  ній  логістичні  системи  MRP (Material Requirements
Planning – англ. Планування матеріальних потреб) та DRP (Distribution
Requirements Planning– англ.  Планування збутових потреб).  Перше та
друге  покоління  логістичних систем  MRP та  DRP (їхні  відмінності).
Концепція  „Точно  в  строк”  та  японська  система  виробничої
логістики„Канбан”. Т.Оно – розробник систем „Канбан” та „Кайдзен”.
Перше та  друге  покоління  логістичних систем „Точно в  строк”  та їх
відмінності. Логістичні концепції „Худого виробництва” та „Швидкого
реагування”  та їх  застосування в  США та  інших постіндустріальних
країнах. Логістичні концепції „Зеленої логістики” та „Геологістики” та
їхнє застосування логістичними фірмами ЄС та США

Тема 3. Історичні та правові аспекти міжнародної логістики
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Дорожня система Давнього Риму: розвиток та дислокація.  Головні
(консулярні) дороги Римської держави. Давньоримська дорожня мережа
в  Європі,  Азії  та  Африці.  Ігнатієва  дорога  (Віа  Ігнатіа)  та  її
характеристика.  Давній  «мультимодальний»  шлях  Рим-
Константинополь. Особливості практикування та управління дорожним
господарством у Давньоримській державі. Інформаційне забезпечення
давньоримських  доріг.  Економічне  піднесення  та  занепад  держави
набатійців  Петри  як  ілюстрація  важливості  чинника  міжнародної
логістики  на  ті  часи.  Міжнародна  транспортно-митна  діяльність
Запорізької  Січі:  корабельні,  козацькі  «склади» та  скарби під  водою.
Логістика в Другій світовій війні: сутність та особливості застосування
«фальшивої»  логістики  під  час  підготовки  до  операції«Overlord»  -
висадки військ союзників у Нормандії в червні 1944 р.

Види  договорів  та  форми  розрахунків  у  міжнародній  логістиці
Правові  колізії  в  міжнародній  логістиці
Договори  постачання  та  купівлі-продажу:  спільне  та  відмінне
Запитання  та  завдання  для  самоконтролю
Тема 4. Фінансовий та митний аспект міжнародної логістики

Важливість  ефективного  фінансового  стимулювання  в  ланцюгах
поставок.  Фінансові  потоки  в  логістиці  та  їхня  класифікація  за  12
ознаками: залежно від масштабу обслуговування, за напрямком руху, за
видами господарської  діяльності,  вартісною структурою,  за  ступенем
пріоритетності,  за  відношенням до інвестиційного проекту,  за рівнем
достатності  обсягу,  за  вартісною  оцінкою  в  часі,  за  характером
грошового  потоку  щодо  підприємства,  за  формою  використання
грошових  коштів,  за  видом  валюти,  за  можливістю  регулювання.
Руйнування  ланцюга  поставок компанії  Cisco як приклад недооцінки
фінансового  чинника  в  логістиці  компанії.  Причини  фінансових
проблем  у  ланцюгах  постачання.  Етапи  узгодження  фінансових
стимулів  партнерів  у  логістиці.  Методи  узгодження  фінансових
стимулів  та  їх  аналіз  з  метою  попередження  виникнення  проблем  у
ланцюгах постачання.

Митна  логістика  –  новітній  прикладний  напрямок  та  складник
міжнародної  логістики.  Інтегруючий  характер  логістичної  функції
митної діяльності. Логістизація процесу митної переробки міжнародних
вантажопотоків.  Митна діяльність транспортно-логістичних компаній.
Товарні, фінансові та інформаційні потоки в митній логістиці. Митний
перевізник та його функції. Митний брокер та його функції. Комплекс
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та  структура  митної  логістики:  компонентна,  регіональна,
функціональна структури. Логістичні особливості митних режимів (за
Митним  кодексом  України):  імпорт,  реімпорт,  експорт,  реекспорт,
тимчасовий ввіз (вивіз), митний склад, спеціальна митна зона, магазин
безмитної торгівлі, переробка на митній території, переробка за межами
митної території, знищення (руйнування), відмова на користь держави.

Тема 5. Геоінформаційний аспект міжнародної логістики .  
              Гуманітарно-миротворчий аспект міжнародної 
              логістики.
Актуальність  застосування  інформаційно-навігаційних

(геінформаційних  систем  у  міжнародній  логістиці.  Класифікація
геоінформаційних систем, що застосовуються в логістиці. Структурна
схема інформаційно-навігаційних систем. Супутникові системи зв’язку
(ССЗ):  сфера  застосування,  вимоги,  переваги  та  недоліки.  Системи
супутникового позиціонування (ССП): GPS (США), ГЛОНАСС (Росія),
Галілео (ЄС) та їх використання в міжнародній логістичній діяльності,
в  т.ч.  українськими  фірмами.  Системи  автоматизованого  визначення
місцеположення  (АВМП)  транспортного  засобу:  їхній  поділ  за
призначенням  (диспетчерські,  дистанційного  супроводження,
відновлення маршруту) та за розміром охоплюваної території (локальні,
зональні,  регіональні,  національні,  глобальні).  Методи,  що
використовують  АВМП:  зональні,  навігаційного  зчислення
(радіонавігаційні)  та  радіочастотні  (радіопеленгаційні).
Мікростільникова  структура  систем  зв’язку  як  основа  для  побудови
зональних,  регіональних  національних  систем  ВМПМіжнародна
гуманітарна  та  продовольча  допомога
Функції  логістики в міжнародних операціях з  гуманітарної допомоги
Транспортно-логістичне  забезпечення  міжнародних  миротворчих
операцій
Тема 6. Логістичні міжнародні ланцюги. Контактна логістика 

          Мета логістики. Логістичний мікс «8П». Економічний ефект
логістики в національному та глобальному масштабах. Виокремлення
логістики в самостійний науково-практичний напрям як закономірний
результат поглиблення процесів міжгалузевого поділу праці в світовому
господарстві. Розвиток логістики від 1PL до 4PL. Перша «революція» в
глобальних  ланцюгах  поставок,  її  передумови  та  результати.  Друга
«революція» в глобальних ланцюгах поставок та виникнення логістики.
Формування  світового  ринку  логістичних  послуг:  обсяг,  динаміка,
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відсоток витрат на логістику, проблеми. Логістика як засіб збільшення
прибутків в міжнародному бізнесі та джерело порівняльної переваги в
умовах  зростаючої  конкуренції  на  світовому  ринку.  Регіональна
структура світового ринку логістичних послуг та її зміни.

Модуль 2.
Змістовий модуль № 2. Світовий ринок логістичних послуг;
                                            регіональні та корпоративні особливості
Тема 7. Єврологістика: концептуальний базис та регіональні    
             складники
Єврологістика  –  логістично-транспортна  стратегія  об’єднаної

Європи.  Єврологістика  як  інфрастурна  основа  та  важлива  складова
процесу  євроінтеграції.  Концептуальний  базис  єврологістики
(Пан’європейської  транспортно-логістичної  інтеграції).  Концепції
європейських транспортних осей (ЄТО), європейських інтермодальних
транспортних  мостів  (ЄІТМ),  Пан’європейських  (Критських)
транспортних  кордонів  (ПЄК),  Пан’європейських  транспортних  зон
(PETrA),  транспортно-логістичної  системи  «Широка  Європа»,
транснаціональних  осей  єврологістики  (ТОЄ).  Роль  Європейської
конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та Європейської логістичної
асоціації  (ЄЛА)  в  розвитку  єврологістики.  Регіональні  складники
єврологістики та їхня характеристика: TEN, TINA, TIRS, PEC, PETra.
Регіональні  «формули»  єврологістики  та  євразійської  транспортно-
логістичної  системи,  що  формується.  «Формула»  участі  України  в
єврологістиці  та  розшифровка  цієї  формули.  Напрямки  інтеграції
України в Пан’європейську транспортну-логістичну систему.

          Нові  завдання  та  пріоритети  єврологістики в  зв’язку  зі
зростанням Євросоюзу до 27 країн-учасниць. Група високого рівня ЄС з
питань  транс’європейських  транспортних  мереж  та  результати  її
роботи. Нові ідеї ЄС у сфері єврологістики: розширення транспортних
зон  від  Атлантики  до  Чорного  та  Каспійського  морів;  створення
Транс’європейських  транспортних  осей;  утворення  мультимодальних
сполучень транспортних коридорів з морськими шляхами через порти;
визначення найважливіших проектів розвитку транспортно-логістичної
інфраструктури  Європи.  Характеристика  транснаціональних  осей
єврологістики:  Морські  магістралі;  Північна  вісь;  Центральна  вісь;
Південно-Східна  вісь;  Південно-Західна  вісь.  Завдання  України  з
розвитку ТОЄ згідно «Програми розвитку національної мережі МТК в
Україні  на  2006-2010  роки».  Характеристика  Пан’європейських
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транспортних  зон:  Баренцової  Євроарктичної,  Чорноморської  (Black
Sea PЕTrA), Середземноморської та Адріатично-Іонічної.

      Тема  8.  Балто-Чорноморська  транспортно-логістична
інтеграція та участь у ній України.  Досвід розвитку логістики в
країнах – „старих” членах ЄС.  Розвиток та застосування логістики
в країнах – „нових” членах ЄС

Ідея  Балтійсько-Чорноморського  альянсу  як  геополітична  підстава
Балто- 

Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції (БЧТЛІ). Країни-
учасниці  БЧТЛІ  першого,  другого  та  третього  порядків.  Роль  Ради
Балтійських  морських  держав  та  Організації  Чорноморського
економічного співробітництва (ЧЕС) в розвитку БЧТЛІ. Першочергові
проекти розбудови логістичної системи Балтійського моря: Північний
трикутник,  Rail Baltica,  морські  коридори  («Струна»,  «Німеччина-
Швеція»,  «Німеччина-  Литва/Латвія»,  «Центральноєвропейський»,
«Балтійська  ланка»,  «Схід-Захід»),  Форум  міжнародних  проектів
TEDIM (завершені,  діючі  та  перспективні  проекти).  Головний
транспортно-логістичний  проект  ЧЕС  –  Чорноморське  транспортне
кільце.  Пан’європейські  (ПЄК)  та  трансконтинентальні  транспортні
коридори  (ТКТК),  що  проходять  та  з’єднують  Балтійський  та
Чорноморський  басейни.  Порівняльна  характеристика  транспортно-
логістичних систем Балтійського  та  Чорного морів.  Напрямки участі
України  в  БЧТЛІ:  участь  в  розбудові  ПЄК та  ТКТК,  що  пов’язують
Україну  з  Балтійським  басейном;  участь  в  річкових  коридорах,  що
пов’язують  Балтійський  та  Чорноморський  басейни;  розбудова
контрейлерних  маршрутів  «Україна  –  країни»  Балтійського  басейну;
створення  мережі  логістичних  євротерміналів;  ініціація  та  підтримка
політичних та економічних угод щодо БЧТЛІ.

Ефект «бичачого батога» (ЕББ) в ланцюгах поставок: чинники, що
його викликають, та кількісне визначення. Пропозиції щодо зменшення
ЕББ:  централізація  інформації  в  логістичному  ланцюзі  «виробник-
дистриб’ютор-гуртовник-рітейлер»,  зменшення  інформаційної
невизначеності  в  логістичних  ланцюгах,  зменшення  мінливості
купівельного  попиту,  зменшення  періоду  доставки  товарів
(логістичного  циклу),  застосування  стратегічного  партнерства.
Інтегровані  логістичні  системи  на  основі  інформаційних  технологій.
Діяльність найбільшої італійської  компанії  з  виробництва макаронної
продукції  «Barilla»  з  подолання  ЕББ.  Характеристика  найбільшої  у
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Франції транспортно-логістичної компанії «Geodis»: історія створення
та розвитку, основні бізнес-напрямки у Франції та за кордоном (Європі,
Америці,  Африці,  Азії),  організаційно-управлінська  структура.
Екологічна політика компанії «Geodis». Компанія «Stinnes Logistics AG»
(Німеччина)  та  її  діяльність  на  міжнародних  ринках  металургійної,
хімічної продукції та будівельних матеріалів.

Компанія  «Nokia»  (Фінляндія)  –  найбільший  світовий  виробник
мобільних  телефонів  та  телекомунікаційного  устаткування.  Розвиток
світового  ринку  мобільного  зв’язку  та  гостре  суперництво  на  ньому
європейської  (GSM)  та  американської  (CDMA)  систем  стільникового
зв’язку.  Розвиток  компанії  Nokia:  від  деревообробки  до
телекомунікацій. Система логістики Nokia як одна з складових її успіху.
Основні пріоритети побудови глобальної логістичної системи компанії.
Ефективна  взаємодія  з  постачальниками  матеріальних  ресурсів  та
сервісу.  Голландський  досвід  з  розвитку  агрологістики.  «Платформа
агрологістики» та її головні проекти: «Молочний парк», «Агріпорт-А7»,
«Флора  Голланд»,  «Мережа  «свіжої»  логістики»,«Олійний   пором»,
«Система   руху   агропродукції,   орієнтована   на   якість».   Інші
проекти:«Санітарний  контроль  агроторговельних  потоків»,
«Логістичний  ланцюжок  у  виробництві  курятини»,  «Кластерізація  в
свинарстві», «Протеїновий коридор А1», «Нове змішане фермерство»,
«Єдина доставочна мережа».

Ринок  логістики  Польщі  в  умовах  євроінтеграції.  Особливості
розвитку  польської  логістики  в  1990-х  та  на  початку  2000-х  років.
Дослідження  стану  логістики  на  польських  підприємствах.  Методи
логістичного управління в господарській практиці Польщі. Структура
використання  польськими  підприємствами  логістичних  методів  та
систем.  Розподіл  підприємств  за  величиною  інвестицій  в  логістику.
Обсяг  та  структура  логістичних  витрат  за  їх  видами  на  польських
підприємствах.  Критерії  при  виборі  постачальників  та  структура
логістичного аутсорсингу польських підприємств. Головні перешкоди у
здійсненні  міжнародної  логістики  для  польських  підприємств.
Польсько-українська співпраця з розвитку міжнародних транспортних
коридорів та  в  проектах єврологістики.  Польський досвід з  розвитку
реверсивної логістики та раціонального використання відходів. Чеський
досвід  з  логістичного  аналізу  матеріальних  потоків  у  агрологістиці.
Дослідження  матеріальних  потоків  у  рослинництві  та  тваринництві.
Основні  види  матеріальних  потоків  у  агрологістиці  та  логістичні
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операції з ними. Розвиток логістики в Литовській республіці та її участь
у проектах єврологістики.

Тема 9. Ринок логістичних послуг країн НАФТА
     Транспорно-логістична складова процесу економічної інтеграції 

країн НАФТА. Динаміка та компонентна структура ринку логістичних 
послуг країн НАФТА та його регіональна структура. Класифікація 
логістичних послуг згідно Комісії США з міжнародної торгівлі. 
Чинники зростання попиту на логістичні послуги на ринку НАФТА. 
Транспортна система країн НАФТА. Найбільші компанії Північної 
Америки на ринку логістичних послуг та їх коротка характеристика. 
Найбільші компанії Північної Америки, що надають послуги 
складування. Регіональні особливості послуг складів загального 
користування в Північній Америці.

      Ринок  логістичних  послуг  США.  Перше  в  світі  практичне
застосування логістичних методів. Система «Точно в строк» на заводах
Г.  Форда  в  1920-х  рр.  Провідне  місце  США  у  розвитку  сучасної
логістики. Ринок логістичних послуг США: обсяг та динаміка, частка у
ВВП.  Методика  підрахунку  логістичних  витрат у  США  та  їхня
структура. Найбільші компанії США з контрактної логістики. Головні
напрямки вантажних перевезень між штатами США. Ринок логістичних
послуг Канади. Обсяг, структура та динаміка логістичних витрат, частка
в  ВВП.  Основні  напрямки  вантажних  перевезень  між  провінціями
Канади. Класифікація логістичних послуг за канадською статистикою.
Найбільші  логістичні  вузли.  Основні  види  складів  у  складському
господарстві Канади. Ринок логістичних послуг Мексики: відставання
від  партнерів  по  НАФТА.  Структура  вантажоперевезень  за  видами
транспорту.  Основні  напрямки  вантажних  перевезень  між  штатами
Мексики. Найбільші компанії – логістичні оператори Мексики

Тема 10. Розвиток логістики в країнах Азії
     Модель «прямого бізнесу» компанії «Dell Computer Corporation»:

уникнення  витрат  на  запаси  та   дистрибуцію  товару.   «Віртуальна
інформація»   в   ланцюгах    поставок  компанії  «Dell».  Логістика,
орієнтована  на  споживача.  Стратегії  «Відкладеної  диференціації»,
складів   «Cross-Docking» та  VMI (управління запасами, яке здійснює
постачальник) в діяльності американських фірм «Dell», «Wal-Mart» та
інших. Логістика фірми «Procter&Gamble». Розвиток компанії «P&G» та
її  перетворення  з  національної  на  т  ранснаціональну.  Логістична
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компетентність «P&G» - чинник бізнесового успіху. Логістичні проекти
в діяльності «P&G» в Україні.

Тема 11. Розвиток логістики в країнах Азії
      Динамічний розвиток логістики в  країнах Азії  та  Азійсько-

Тихоокеанського  регіону  (АТР).  Зміна  лідерів  на  східно-азійському
ринку логістичних послуг: Японію наздоганяють Гонконг, Китай, Індія.
Динамічний  розвиток  транспортно-логістичної  інфраструктури  та
відповідного ринку в Китаї. Розвиток морських контейнерних портів –
найбільших  у  світі.  Діяльність  міжнародних  логістичних  компаній  в
Китаї та Індії.  Інформаційні технології як важливий чинник розвитку
індійської  логістики.  Необхідність  створення  сучасної  транспорно-
логістичної  інфраструктури  в  Індії.  Перетворення  Гонконгу  в
регіональний логістично-дистрибуційний центр - головний у Південно-
Східній та Східній Азії. Розвиток логістики в Південно-Західній Азії –
створення  „логістичного  містечка”  в  Дубаї  (Об’єднані  Арабські
Емірати)  –  на  базі  найбільшого  в  світі  летовища  Джебель-Алі,
будівництво якого закінчується.

          Тема 12. Японський досвід виробничої логістики та його 
міжнародне значення

      Японія – батьківщина логістичної концепції „Точно в строк” та
логістичних  систем „Канбан”  та  „Кайдзен”.  Т.Оно  –  розробник
логістично-виробничої  системи  автозаводу  фірми „Тойота”.  Сучасні
досягнення  японської  логістики  –  системи  „Кайдзен”  та  „Гемба
кайдзен”.  Виробнича  логістика  як  складова  моделі  „економічного
управління”.  Правила „Кайдзен” як підстава „Будинку Кайдзен”.  Три
„Му”  як  основа  Кайдзен:  муда,  мура,  мурі.  Вісім  видів   муда
(виробничих  та  логістичних  втрат)  за  Т.Оно.  П’ять  „С”  як  основа
підтримання  чистоти  та  порядку  на  підприємстві.  Вимоги  до
підприємств  –  постачальників  на  підставі  п’яти  „С”  та  трьох  „Му”.
Завдання  з  впровадження  методів  японської  логістики  в  Україні.
Міжнародне з.начення та поширення досягнень японської логістики та
менеджменту

Тема 13. Логістичний аспект міжнародного туризму:
 Стратегічний логістичний менеджмент у туризмі в контексті його

сталого  розвитку  .  Логістика  митного  контролю  туристопотоків  у
міжнародному туризмі.  Логістична  модель  «сталого  туризму»  та  її
актуальність  у сучасних умовах.  Визначення туристично-логістичного
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потенціалу  в  умовах  рекреаційно-відпочинкового  та  культурно-
пізнавального туризму.  Застосування  логістичних  стратегій  розвитку
дестинацій  в  міжнародному  туризмі.  Митні  вимоги  України  до
іноземних  та  українських  туристів.  Митні  вимоги  до  перевезення
туристами  валюти.Міжнародна  подорож  з  тваринами.  Логістичні
особливості  митного  контролю  громадян,  пасажирів,  туристів.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем 

Кількість годин

денна форма заочна форма

усьог
о

у тому числі  усьог
о

у тому числі

л п лаб інд ср л п  лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Концептуально-понятійні основи
та аспекти міжнародної логістики

Тема 1. 
Теоретичні засади
та основні 
поняття 
міжнародної 
логістики.

10 2 - - - 8 - - - - - -

Тема 2. Науково-
практичні 
концепції 
логістики . 
Міжнародні 
вантажні та 
пасажирські 
перевезення. 
Пакування. 
Складування.

11 2 2 - - 7 - - - - - -

Тема 3. Історичні 
та правові аспекти 
міжнародної 
логістики

11 2 2 - - 7 - - - - - -
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Тема 4.. Фінансовий
та митний аспект 
міжнародної 
логістики

11 2 2 - - 7 - - - - - -

Тема 5. 
Геоінформаційний 
аспект міжнародної 
логістики . 
Гуманітарно-
миротворчий аспект
міжнародної 
логістики

11 2 2 - - 7 - - - - - -

Тема 6. Логістичні 
міжнародні 
ланцюги. Контактна
логістика

10 2 1 8

Разом за змістовим 
модулем 1

56 10 8 - - 38 - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13

Модуль 2
Змістовий модуль 2. Світовий ринок логістичних послуг :

регіональні та корпоративні особливості

Тема 7. 
Єврологістика: 
концептуальний 
базис та регіональні
складники

8 1 1 - - 6 - - - - - -

Тема 8. Балто-
Чорноморська 
транспортно-
логістична 
інтеграція та участь
у ній України.  
Досвід розвитку 
логістики в країнах 
– „старих” членах 
ЄС.  Розвиток та 
застосування 
логістики в країнах 
– „нових” членах 
ЄС

9 2 2 - - 5 - - - - - -

Тема 9. Ринок 
логістичних послуг 
країн НАФТА

8 1 1 - - 6 - - - - - -

Тема  10. Розвиток
логістики  в
країнах Азії

9 2 2 5

Тема 11. Розвиток 
логістики в 
країнах Азії

10 2 2 6

Тема 12. 
Японський досвід 
виробничої 
логістики та його 
міжнародне 
значення

10 2 2 6
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Тема 13. 
Логістичний 
аспект 
міжнародного 
туризму: 
стратегічний 
логістичний 
менеджмент у 
туризмі в 
контексті його 
сталого розвитку . 
Логістика митного
контролю 
туристопотоків у 
міжнародному 
туризмі

10 2 2 6

Разом за змістовим 
модулем 2

64 12 12 - - 40 - - - - - -

Усього годин 118 20 20 - - 78 - - - - - -

Модуль 2

ІНДЗ - - - - - - - - - - - -

Усього годин 120 22 20 - - 78 - - - - - -

5. Теми практичних занять

№

з/п
Назва теми

Кількість

годин

денна форма

1.
Тема 1. Теоретичні засади та основні поняття 
міжнародної логістики.

1

2.
Тема 2. Науково-практичні концепції логістики . 
Міжнародні вантажні та пасажирські 
перевезення. Пакування. Складування

2

3.
Тема 3. Історичні та правові аспекти міжнародної
логістики

1

4.   Тема 4. Фінансовий та митний аспект 1
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міжнародної логістики

5.
Тема 5. Геоінформаційний аспект міжнародної 
логістики . Гуманітарно-миротворчий аспект 
міжнародної логістики

1

6.
Тема 6. Логістичні міжнародні ланцюги. 
Контактна логістика

2

7.
Тема 7. Єврологістика: концептуальний базис та 
регіональні складники

1

8.

Тема 8. Балто-Чорноморська транспортно-
логістична інтеграція та участь у ній України.  
Досвід розвитку логістики в країнах – „старих” 
членах ЄС.  Розвиток та застосування логістики в 
країнах – „нових” членах ЄС

2

9. Тема 9. Ринок логістичних послуг країн НАФТА 1

10. Тема 10. Розвиток логістики в країнах Азії 2

11. Тема11. Розвиток логістики в країнах Азії 2

12
Тема12. Японський досвід виробничої логістики 
та його міжнародне значення

2

13

Тема13. Логістичний аспект міжнародного 
туризму: стратегічний логістичний менеджмент 
у туризмі в контексті його сталого розвитку . 
Логістика митного контролю туристопотоків у 
міжнародному туризмі

2

Разом 20

6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання:
 підготовка до аудиторних занять – 17 год.;

 підготовка до контрольних заходів – 39 год.;

 опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –

22 год.
Усього                                                   78 год.

6.1 Завдання для самостійної роботи
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю
знань.
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№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

денна форма

1.
Тема 1. Теоретичні засади та основні поняття 
міжнародної логістики.

6

2.
Тема 2. Науково-практичні концепції логістики . 
Міжнародні вантажні та пасажирські 
перевезення. Пакування. Складування

6

3.
Тема 3. Історичні та правові аспекти міжнародної
логістики

6

4.
  Тема 4. Фінансовий та митний аспект 
міжнародної логістики

6

5.
Тема 5. Геоінформаційний аспект міжнародної 
логістики . Гуманітарно-миротворчий аспект 
міжнародної логістики

6

6.
Тема 6. Логістичні міжнародні ланцюги. 
Контактна логістика

6

7.
Тема 7. Єврологістика: концептуальний базис та 
регіональні складники

6

8.

Тема 8. Балто-Чорноморська транспортно-
логістична інтеграція та участь у ній України.  
Досвід розвитку логістики в країнах – „старих” 
членах ЄС.  Розвиток та застосування логістики в 
країнах – „нових” членах ЄС

6

9. Тема 9. Ринок логістичних послуг країн НАФТА 6

10. Тема 10. Розвиток логістики в країнах Азії 6

11. Тема11. Розвиток логістики в країнах Азії 6

12. Тема12. Японський досвід виробничої логістики 
та його міжнародне значення

6

13. Тема13. Логістичний аспект міжнародного 
туризму: стратегічний логістичний менеджмент 
у туризмі в контексті його сталого розвитку . 
Логістика митного контролю туристопотоків у 
міжнародному туризмі

6

Разом 78
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7. Методи навчання

При  викладанні  навчальної  дисципліни  «Міжнародна  логістика»
застосовується  слайдова  презентація  (у  програмі  «Microsoft  Power
Point»),  роздатковий  матеріал,  ілюстраційні  матеріали  та  графічні
схеми.

На практичних заняттях застосовуються:
 ситуаційні завдання;

 кооперативне навчання (робота за методом малих груп);

 моделюючі вправи;

 роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ;

 складання есе.

8. Методи контролю 

Згідно  з  навчальним  планом  дисципліни  «Міжнародна  логістика
передбачена  форма  підсумкового  контролю  –  іспит.  Оцінювання  знань
здійснюється за 100-бальною шкалою наступним чином:

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60
балів;

- студент має скласти підсумковий контроль у вигляді іспиту, де може
отримати від 0 до 40 балів. До набраних під час іспиту балів додається 60
балів поточного контролю.

Поточний  контроль  знань  студентів  з  навчальної  дисципліни
проводиться  у  письмовій  формі  або  за  допомогою  комп’ютерного
тестування.  Контрольні  завдання  за  змістовим  модулем  включають
тестові та теоретичне запитання.

Контроль самостійної роботи проводиться:
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань.

Підсумковий  контроль  знань  відбувається  на  іспиті  допомогою
комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді іспитових
білетів,  які  включають  30 тестів  (одна  правильна  відповідь  з  п’яти
запропонованих).

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності

студента  при  оцінюванні  результатів  поточного  та  підсумкового
контролів є такі:
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– виконання всіх видів навчальної роботи,  передбачені робочою
програмою навчальної дисципліни;

– глибина  і  характер  знань  навчального  матеріалу  за  змістом
навчальної  дисципліни,  що  міститься  в  основних  та  додаткових
рекомендованих літературних джерелах;

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і
розвитку;

– характер  відповідей  на  поставлені  питання  (чіткість,
лаконічність, логічність, послідовність тощо);

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач;

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються

на  практичних  заняттях,  результати  самостійної  роботи  студентів)
проводиться за такими критеріями:

1.  Розрахункові  завдання,  задачі,  лабораторні  роботи  (у  %  від
кількості  балів,  виділених  на  завдання  із  заокругленням  до  цілого
числа):

0 % – завдання не виконано;
40%  –  завдання  виконано  частково  та  містить  суттєві  помилки

методичного або розрахункового характеру;
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у

розрахунках або в методиці;
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого

характеру  (у  %  від  кількості  балів,  виділених  на  завдання  із
заокругленням до цілого числа):

0% – завдання не виконано;
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не

конкретні, звіт підготовлено недбало;
60%  –  завдання  виконано  повністю,  висновки  містять  окремі

недоліки,  судження  студента  не  достатньо  аргументовані,  звіт
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі
несуттєві недоліки не системного характеру;

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий 

тест 
(екзамен)

Сума

Змістовий
модуль № 1

Змістовий
модуль № 2

40 100Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13

5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4

Т1, Т2... Т11 — теми змістових модулів.

Шкала оцінювання

Результати  навчання  проставляються  за  шкалою  оцінювання.
Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі
види навчальної  роботи,  передбачені  робочою програмою навчальної
дисципліни  і  набрали  за  результатами  поточного  та  підсумкового
контролів не менше 60 балів.

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90–100 відмінно

82–89
добре

74–81

64–73
задовільно

60–63

35–59
незадовільно з можливістю

повторного складання
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0–34
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням курсу
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10. Методичне забезпечення

Методичне  забезпечення  навчальної  дисципліни  «Міжнародна
логістика» включає:

1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві)
по всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення.

2. Пакети тестових  завдань по кожній  темі  і  в  цілому  по  всьому
курсу дисципліни.

11. Рекомендована література
Базова література

      1. Бержанір А. Л., Рибчак В. І., Слободяник Н. П. ; Логістика Умань  
Уман. вид.-поліграф. п-во, 2009. — 347 с.
      2.  Зубар Н. М.,. Григорак  М. Ю Логістика у ресторанному 
господарстві : навч. посіб. Міністерство освіти та науки. — К. 2008. — 
203 с.  
      3. Крикавський  Є. В. Логістика для економістів : підруч. длч 
студентів та викл. ВНЗ 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. 
     4. Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В. Логістичні системи : [навч.
посіб. для студ. екон. спец.] — Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка",
2009. — 263 с. 
      5. Крикавський Є. В., Васильців Н. М., Фалович В. А. Матеріальні
потоки  у  логістиці  промислового  підприємства :  монографія ;  М-во
освіти і науки України, Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 252 с. 
       6. Смирнов І.Г. Хільчевська І.Г. Логістика у зовнішньоекономічній
діяльності // Регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. /
За ред. І.І. Дахна. – К.: ЦУЛ, 2009. – С. 65-150
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12. Інформаційні ресурси

1. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. –

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] –

[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua
3. Угода  про  асоціацію  між  Україною,  з  однієї  сторони,  та

Європейським  Союзом  і  його  державами-членами,  з  іншої  сторони
[Eлектронний  ресурс]  – [Pежим  доступу]  :
//http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/ document?id=56219

4. International  Fund for Agricultural  Development (IFAD)  [Electronic

recourse] – [Access point] : http://www.ifad.org/

5. International  Labour  Organization (ILO)  [Electronic  recourse]  -

[Access point] : http://www.ilo.org/global/lang–-en/index.htm

6. International  Monetary  Fund   –  IMF  DataMapper  [Eлектронний

ресурс]  –  [Pежим  доступу]  :
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php

7. World Bank Group – Data & Research [Electronic recourse] – [Access

point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuP
K:476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html

8. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] – [Access

point] : http://www.wcoomd.org/en.aspx

9. World  Trade  Organization  [Electronic  recourse]  –  [Access  point]  :

http://www.wto.org/

10. Organization  of  Black  Sea  Economic  Cooperation  (BSEC)

[Electronic  recourse]  -  [Access  point]  :  http://www.bsec-
organization.org/Pages/     homepage.aspx

11. Organization of  the Petroleum  Exporting  Countries (OPEC)

[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.opec.org/opec_web/en/
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12. The United  Nations  Conference  on  Trade  and

Development (UNCTAD)  [Electronic  recourse]  -  [Access  point]  :
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx

13. United  Nations  [Electronic  recourse]  -  [Access  point]  :

http://www.un.org/en/

14. United  Nations  Industrial  Development  Organization (UNIDO)

[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.unido.org/

15. World  Bank  Group  -  Data  &  Research  [Electronic  recourse]  -

[Access
point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuP
K:476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html

16. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] - [Access

point] : http://www.wcoomd.org/en.aspx
17. World Trade Organization [Electronic recourse] - [Access point] :

http://www.wto.org/
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