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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів: 4 

Галузь знань: 

29 Міжнародні відносини 
Вибіркова 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: 

Немає 

Спеціальність: 291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Освітньо-професійна 

програма: Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

Рік підготовки: 2-й 

Семестр; 1-й 

Лекції: 20 год. 

Семінарські: 14 год. 

Лабораторні: 0 год. 

Самостійна робота: 86 год. 

Вид контролю: екзамен 

2.  Мета і завдання навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Логістика політичних стратегій» є 

загальні закономірності розвитку моделей логістичних стратегій в сферах 

міжнародних відносин та геополітики, особливості й тенденції управління в 

зовнішній та внутрішній політиці, а також оптимізація матеріальних потоків 

у інфраструктурі міжнародних відносин. 

Основною метою викладання цієї дисципліни є формування у 

майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ 

логістики політичних стратегій, теорії й практики розвитку цього нового 

напряму в геополітиці та теорії міжнародних відносин та набуття навичок 

самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно 

сучасних методів вироблення та управління стратегіями, оцінки ролі 

матеріальних та інших потоків в сучасних умовах розвитку простору 

міжнародних відносин. 

Завдання: 

 набуття студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й 

тактики логістики міжнародних відносин та принципів і закономірностей 

створення й руху матеріальних та інтелектуальних потоків; 

 оволодіння студентами інтелектуальним інструментарієм розроблення 

та реалізації логістичних стратегій і тактик в дипломатії та в сфері 

міжнародних відносин; 



 

 вироблення навичок управління логістичними політичними 

стратегіями; 

 розуміння процесів формування та вдосконалення логістичних 

моделей політичних стратегій і механізмів їх функціонування в політиці 

міжнародних відносин; 

 здійснення аналітичної оцінки політичної, економічної, фінансової 

доцільності та наслідків прийняття логістичних політичних рішень, а також 

їхнього впливу на міжкультурний діалог. 

Після вивчення курсу студент повинен: 

розуміти як: 

 активно застосовувати ключові поняття логістики політичних 

стратегій; 

 визначати завдання та цілі логістики політичних стратегій; 

 здійснювати класифікацію логістичних стратегій, кореляцію 

матеріальних та інтелектуальних потоків; 

 розуміти сутність логістичних політичних процесів; 

  аналізувати якість політичної інфраструктури логістичних процесів та 

визначати роль впливу на неї геополітичних стратегем і тактик; 

 застосовувати на практиці логістичні концепції політичних стратегій, 

порівнювати і фіксувати зв’язки логістики міжнародних відносин і логістики 

підприємництва; 

 застосовувати на високому теоретичному рівні методологічний апарат 

логістики політичних стратегій; 

 виявляти роль логістичного менеджменту в загальній структурі 

менеджменту міжнародних відносин; 

 створювати нові моделі дипломатичних стратегем враховуючи зв’язок 

логістичного менеджменту міжнародних відносин з політичним 

маркетингом; 

 визначати місце локальних логістичних політичних стратегем в 

загальній корпоративній системі міжнародних відносин. 

 встановлювати цілі логістичної політичної діяльності; 

 синхронізувати структурні компоненти логістичних політичних 

стратегій; 

 розробляти моделі логістичних політичних стратегій і тактик; 

 узгоджувати логістичну дипломатичну діяльність з іншими видами 

діяльності в зовнішній і внутрішній політиці держав; 

 обґрунтовувати та вибирати оптимальну логістичну політичну 

стратегію. 

 самостійно визначати ефективність логістики політичної діяльності.  

знати: 

 принципи побудови логістичних політичних стратегій, концепцію та 

методологію логістики політичних стратегій; 



 

 особливості функціонування логістичного політичного менеджменту 

та його місце в системі міжнародних відносин; 

 передумови створення та особливості функціонування логістичних 

політичних стратегем; 

 структурні компоненти логістики політичних стратегій. 

уміти: 

 здійснювати аналітичну оцінку логістичних підходів до управління 

політичними стратегіями і тактиками з метою підвищення ефективності 

політичного управління на різних рівнях внутрішньої та зовнішньої політики; 

 розробляти експертні висновки, необхідні в сфері дипломатичного 

діловодства, що враховують тенденції розвитку глобальної логістики 

політичних стратегій. 

 застосовувати на практиці логістичний інструментарій з виробництва 

політичних стратегем, конструювати тактики на основі інтеграції і 

координації основних політичних гравців у сфері міжнародних відносин. 

володіти: 

 навичками проектування логістичної системи політичних стратегій та 

визначати оптимальні параметри їхнього функціонування; 

 навичками конструктивного вибору логістичного напрямку в просторі 

міжнародних відносин; 

 навичками управління політичними інформаційними потоками з 

метою застосування в дипломатії, в публічній та не публічній, внутрішній і 

зовнішній політиці. 

Сформовані компетентності: 

 ЗК1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики 

держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики. Вільно спілкуватися державною та іноземними 

мовами усно і письмово, з професійних і наукових питань.  

 ЗК5 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики 

для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

 ЗК6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

 ЗК7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем. 

 ЗК8 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх 

вплив на міжнародні відносини. 



 

 ЗК-10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті. 

 ЗК-12 Вміння та здатність поєднувати різні наукові методи для 

отримання результатів та знаходження варіантів вирішення проблем. 

 ЗК-14 Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати 

спроможність їх виконання та правомочність. 

 Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої 

програми: 

 РН-7 Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про 

стан та сучасні тенденції міжнародних відносин, зовнішньої та 

регіональної політики держав. 

 

3.  Тематичний план навчальної дисципліни 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ 

Тема 1. Сутність логістики політичних стратегій. 

1. Поняття і сутність логістики політичних стратегій.  

2. Походження терміна, сучасні визначення логістики політичних 

стратегій. 

3. Передумови, причини та етапи становлення логістики політичних 

стратегій. Мета і завдання логістики політичних стратегій. 

 

Тема 2. Концептуальні засади логістики політичних стратегій. 

1. Рівні формування логістики політичних стратегій.  

2. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики політичних 

стратегій. 

3. Роль логістики політичних стратегій у переоснащенні простору 

міжнародних відносин та глобальної геополітики. 

 

Тема 3. Понятійно-категоріальний апарат логістики політичних 

стратегій. 

1. Засади сучасної концепції логістики політичних стратегій. 

2. Концептуальна основа логістики політичних стратегій. Логістика 

внутрішньої та зовнішньої політики. 

3. Системний підхід як методологічна база логістики політичних 

стратегій. 

 

Тема 4. Логістика політичних стратегій як сфера компетенції. 

1. Логістика політичних стратегій як сфера компетенції, що пов’язує 

стратегічну компанію з замовниками і сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності на міжнародній арені. 



 

2. Цілі логістики політичних стратегій: швидка реакція, мінімальна 

невизначеність, мінімізація інтелектуальних та матеріальних 

ресурсів, якість, підтримка життєвого циклу. 

3. Базові характеристики концепції логістики політичних стратегій: 

системність, корисність, ефективність, орієнтація на споживача 

інтелектуального продукту, повні витрати. 

 

Тема 5. Структура логістики політичних стратегій, логістичні системи. 
1. Логістичні дипломатичні канали ланцюги мережі і ланки.  

2. Логістичні системи в політиці та геополітиці, принципи їх утворення. 

3. Класифікація політичних логістичних систем (мікро-, мезо- та 

макрологістичні системи).  

 

Тема 6. Функціональність та інструментальний характер логістики 

політичних стратегій. 
1. Створення, функціонування та розвиток логістичних політичних 

систем. 

2. Інструменти формалізації та прийняття політичних рішень у 

логістичних системах.  

 

Тема 7. Об’єкти логістичного управління в політиці міжнародних 

відносин.  

1. Об’єкти логістичного управління в політиці міжнародних відносин та 

логістична політична діяльність.  

2. Характеристика потокових процесів у логістиці політичних стратегій. 

3. Поняття та показники інтелектуального і матеріального потоків. 

4. Класифікація матеріальних та інтелектуальних потоків. Інформаційні 

потоки та їх класифікація.  

5. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. 

 

Тема 8. Логістичні операції-стратегеми. 

1. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими 

та сервісними потоками.  

2. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. 

3. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками в 

політиці міжнародних відносин. 

 

Тема 9. Логістична політична діяльність.  

1. Логістичні політичні процеси і логістична політична діяльність. 

2. Основні види логістичної політичної діяльності: постачання та 

розподіл політичних знань, політичні знання у зовнішній і 

внутрішній, публічній і не публічній політиці, управління 

політичними знаннями і політичними стратегіями, зворотна 

дистрибуція, вибір місця для застосування політичних стратегій і 

тактик, політичної комунікації. 



 

3. Організація логістичної політичної діяльності. 

 

Тема 10. Вироблення логістичних стратегем. 

1. Основні функції логістичних політичних стратегій та їх розподіл між 

різними учасниками логістичного політичного процесу. 

2. Основні логістичні функції та їх розподіл між різними міжнародними 

політичними інститутами. Інфраструктура логістичних політичних 

процесів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна заочна 
У

сь
о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Сутність 

логістики політичних 

стратегій. 

10 2 2   10 10 2 2   10 

Тема 2. Концептуальні 

засади логістики 

політичних стратегій. 

 

10 2    10 10     10 

Тема 3. Понятійно-

категоріальний 

апарат логістики 

політичних стратегій. 

10 2 2   10 10 2 2   10 

Тема 4. Логістика 

політичних стратегій 

як сфера компетенції. 

10 2 2   10 10     10 

Тема 5. Структура 

логістики політичних 

стратегій, логістичні 

системи. 

10 2 2   10 10     10 

Тема 6. 

Функціональність та 

інструментальний 

характер логістики 

політичних стратегій. 

5 2 2   10 5     20 

Тема 7. Об’єкти 

логістичного 

управління в політиці 

міжнародних 

відносин. 

5 2 2   10 5     10 

Тема 8. Логістичні 

операції-стратегеми. 
5 2    10 5     10 

Тема 9. Логістична 

політична діяльність.  
3 2 2   9 3     10 

Тема 10. Вироблення 

логістичних 
2 2     2     12 



 

стратегем. 

Всього годин 120 20 14   86 120 4 4   112 

 

5.  Теми семінарських занять 

Тема 1. Логістичний політичний менеджмент в загальній 

інфраструктурі міжнародних відносин. 

1. Логістична мета міжнародної політики та логістичне середовище 

міжнародних політичних інституцій. 

2. Місце глобального логістичного політичного менеджменту. 

3. Інтеграція функцій управління політичними процесами в рамках 

глобального логістичного політичного менеджменту.  

2 

 Тема 2. Маркетингово-логістична політична взаємодія. 

1. Управлінські рішення в умовах маркетингово-логістичної 

політичної взаємодії.  

2. Взаємодія логістичного політичного менеджменту з політичним 

маркетингом, з фінансовим та виробничим менеджментом.  

3. Логістика політичних стратегій і стратегічне планування. 

2 

 Тема 3. Логістика політичних стратегій і сфера бізнесу. 
1. Поняття ланцюга поставок і роль та місце логістики політичних 

стратегій в ланцюгу поставок.  

2. Зв'язок логістики політичних стратегій з основними 

функціональними сферами бізнесу.  

2 

 Тема 4. Логістика політичних інститутів. 
1. Логістичні зв’язки політичних інститутів.  

2.  Види організаційних структур управління логістикою 

політичних стратегій. 

2 

Тема 5. Логістичний підхід до управління матеріальними та 

інтелектуальними потоками у сфері виробництва політичних 

стратегій. 

1. Логістична концепції організації виробництва політичних 

стратегій. 

2. Логістичні системи та їхня роль у вдосконаленні управління 

виробництвом політичних стратегій.  

2 

 Тема 6. Управління логістичними політичними стратегемами. 
1. Організація постачання матеріальних та інтелектуальних ресурсів 

та управління логістичними політичними стратегемами.  

2. Ефективність застосування логістики політичних стратегій при 

управлінні матеріальними та інтелектуальними потоками в 

політиці міжнародних відносин. 

2 

 Тема 7. Філософія логістики політичних стратегій. 

1. Взаємозв’язок політичних філософії та логістики політичних 

стратегій. 

2 



 

2.  Морально-етичний аспект логістики політичних стратегій як 

конструктивного засобу організації політичного життя. 

Разом 14 

6.  Завдання для самостійної роботи 

Тема 4. Логістика політичних стратегій як сфера компетенції. 

1. Логістика політичних стратегій як сфера компетенції, що 

пов’язує стратегічну компанію з замовниками і сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності на міжнародній арені. 

2. Цілі логістики політичних стратегій: швидка реакція, мінімальна 

невизначеність, мінімізація інтелектуальних та матеріальних 

ресурсів, якість, підтримка життєвого циклу. 

3. Базові характеристики концепції логістики політичних стратегій: 

системність, корисність, ефективність, орієнтація на споживача 

інтелектуального продукту, повні витрати. 

 
 

20 

Тема 5. Структура логістики політичних стратегій, логістичні 

системи. 
1. Класифікація політичних логістичних систем (мікро-, мезо- та 

макрологістичні системи).  

20 

Тема 7. Об’єкти логістичного управління в політиці міжнародних 

відносин.  

1. Класифікація матеріальних та інтелектуальних потоків. 

Інформаційні потоки та їх класифікація.  

2. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. 

20 

Тема 8. Логістичні операції-стратегеми. 

1. Критерії оптимального управління інтегрованими потоками в 

політиці міжнародних відносин. 

20 

Тема 9. Логістична політична діяльність.  

1. Основні види логістичної політичної діяльності: постачання та 

розподіл політичних знань, політичні знання у зовнішній і 

внутрішній, публічній і не публічній політиці, управління 

політичними знаннями і політичними стратегіями, зворотна 

дистрибуція, вибір місця для застосування політичних стратегій і 

тактик, політичної комунікації. 

6 

Разом 86 

7. Методи навчання 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Логістика 

політичних стратегій»: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота студентів;  



 

 робота в науковій бібліотеці ЦДПУ імені В. Винниченка та мережі 

Інтернет;  

 контрольні заходи. 

Види навчальної роботи студентів: 

 лекція з використанням структурно-логічних схем; 

 семінарське заняття; 

 консультація; 

 залік. 

У процесі вивчення дисципліни «Логістика політичних стратегій» 

застосовуються наступні методи навчання: 

За типом пізнавальної діяльності: 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемного викладу; 

 дослідницький; 

 відповідно до логіки пізнання: 

 аналітичний; 

 індуктивний; 

 дедуктивний; 

За основними етапами процесу: 

 формування знань; 

 формування умінь і навичок; 

 застосування знань; 

 узагальнення; 

 закріплення; 

 перевірка; 

За системним підходом: 

 стимулювання та мотивація; 

 контроль та самоконтроль. 

За джерелами знань: 

 словесні – розповідь, пояснення, лекція;  

 наочні – демонстрація, ілюстрація. 

За рівнем самостійної розумової діяльності:  

 проблемний;  

 частково-пошуковий; 

 дослідницький; 

 метод проблемного викладання. 

8. Методи контролю 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-трансфертною накопичувальною системою 



 

здійснюється шляхом поточного, підсумкового (семестрового) контролю за 

100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою 

оцінювання. 

9. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  (рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) 

під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на 

консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання 

підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

- самостійне опрацювання тем; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань. 

Критеріями оцінки є: 

усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань певної теми модуля на семінарському 

занятті – 5 балів:  

 5-4 б. ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, 

логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, бачить 

міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на 

потрібну літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою 

літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. 

Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 



 

 2,5-3 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно 

викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. 

Не завжди дотримується логіки викладу, припускається незначних  

помилок чи неточностей. 

 1,5-2 б. ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні 

переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається 

помилок.  

 0,5-1 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не 

завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, 

допускається помилок. 

До 15-ти балів студент може отримати за виконані завдання самостійної 

роботи з певної теми модуля, з урахуванням якості, повноти виконання завдання. 

До 5-ти балів ставиться студентові, який робить вдалі доповнення протягом 

семінарських занять з певної теми модуля, виправляє неточності, однак при цьому 

індивідуально не виступає з окремих питань; 

До 20-ти балів ставиться студентові, який підготував значний за обсягом та 

змістом конспект до семінарських занять з певної теми модуля; 

10 балів одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, 

виконував вправи, залучався до колективних обговорень тощо. 

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме 

за відповідний поточний контроль 0 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі 

– роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, 

підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть 

нараховуватися додаткові бали: до 25 балів. 

35 балів студент може отримати за плідну роботу на лекції та семінарі. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених 

документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти 

поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може 

відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

Дві контрольні роботи у формі чотирирівневих завдань передбачено за 

результатами вивчення тем модуля 1 і модуля 2.  

Тривалість виконання контрольних завдань не повинна перевищувати двох 

академічних годин. 

До контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів 

поточного контролю. 

Для проведення контрольних робіт розроблено контрольні завдання двох 

варіантів, які є рівнозначні за трудомісткістю.  

За виконання контрольних робіт студент отримує бали, які враховуються в 

процесі розрахунків підсумкової семестрової оцінки: 

- максимальна кількість балів – 30 (1-ша робота), 25 (2-га робота). 

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише 

тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові 



 

забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами 

та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом 

установлених правил виконання контрольних завдань викладач позбавляє 

можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, 

робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного 

заходу студента, який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів 

незалежно від причини. 

Результати контрольних робіт доводяться до відома студентів не пізніше ніж 

через два робочі дні після їх виконання.  

Перескладання контрольних робіт допускається в терміни, визначені 

викладачем під час поточних консультацій. 

10.  ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 

З дисципліни «Логістика політичних стратегій» передбачена така форма 

семестрового контролю, як іспит, який проводиться наприкінці семестру.  

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається 

як сума балів поточного контролю. Залік виставляється за результатами роботи 

студента впродовж усього семестру.  

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно 

атестовані з цієї дисципліни (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний 

результат семестрового контролю в балах та п’ятирівневою шкалою «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно з можливістю повторного складання», 

«незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» за шкалою EСTS 

заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений 

термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX, F) за результатами семестрового 

контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації 

академзаборгованості. 

9.  Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

П
ід

су
м

к
о

в
а

 

се
м

ес
т

р
о

ва
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
КР№

1 Т6 Т7 Т8 Т9 
КР

№2 

5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 25 100 

Т1, Т2 ..., Т9  – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 



 

90 − 100 А 5 відмінно  

зараховано 

80 − 89 В 
4 добре 

65 − 79 С 

55 − 64 D 
3 задовільно 

50 − 54 Е 

35 − 49 FX 2 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1 − 34 F 1 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Рекомендована література 

Основні джерела: 

1. 1.Бакаєв О.О., Кутах О.П., Пономаренко Л.А. Теоретичні засади 

логістики: Підручник. – У 2-х томах. – К.: Київський ун-т економіки і 

технологій транспорту, 2003. – 430 с. 

2. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная 

цепь поставок. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 

– 640 с.: ил. 

3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебное пособие – М., 1999. – 230 с. 

4. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів: 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 

2004. – 448 с. 

5. Логистика: Учебное пособие. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-

М, 1997. – 327 с. 

6. Основы логистики: Учебное пособие. / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. 

Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 2000с. 

7. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе.- М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с. 

8. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: 

Пер. с англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005, ХХХII. – 797 с. 

 

Додаткові джерела: 

1. Бакаєв О.О. Теоретичні засади логістики: Підручник / Бакаєв О.О., 

Кутах О.П., Пономаренко Л.А. – У 2-х томах. – ІІ том. – К.: Фенікс, 

2005. – 528 с. 

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: Информ.-внедренч. 

центр «Маркетинг», 1999. 

3. Крикавський Є. Логістика: Навч. Посібник. – Львів: Вид-во ДУ 

«Львівська політехніка», 1999. – 264 с. 

4. Неруш Ю.М. Логистика: учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 520 с. 

5. Практикум по логистике: Учебное пособие. / Под ред. Б.А. Аникина. – 

М.:ИНФРА-М, 1999. – 270 с. 



 

6. Харрісон Алан, Ван Хоук Ремко. Управління логістикою: Розробка 

стратегій логістичних операцій / Пер. з англ.; За наук. ред. 

О.Є.Міхейцева. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 368 с. 

 

12. Питання до екзамену: 

 Поняття і сутність логістики політичних стратегій. 

 Походження терміна, сучасні визначення логістики політичних 

стратегій.  

 Передумови, причини та етапи становлення логістики політичних 

стратегій.  

 Мета і завдання логістики політичних стратегій. Рівні формування 

логістики політичних стратегій.  

 Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики політичних стратегій. 

 Роль логістики політичних стратегій у переоснащенні простору 

міжнародних відносин та глобальної геополітики. 

 Засади сучасної концепції логістики політичних стратегій. 

 Концептуальна основа логістики політичних стратегій.  

 Логістика внутрішньої та зовнішньої політики. Системний підхід як 

методологічна база логістики політичних стратегій.  

 Логістика політичних стратегій як сфера компетенції, що пов’язує 

стратегічну компанію з замовниками і сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності на міжнародній арені.  

 Цілі логістики політичних стратегій: швидка реакція, мінімальна 

невизначеність, мінімізація інтелектуальних та матеріальних ресурсів, 

якість, підтримка життєвого циклу.  

 Базові характеристики концепції логістики політичних стратегій: 

системність, корисність, ефективність, орієнтація на споживача 

інтелектуального продукту, повні витрати.  

 Логістичні дипломатичні канали ланцюги мережі і ланки.  

 Логістичні системи в політиці та геополітиці, принципи їх утворення. 

Класифікація політичних логістичних систем (мікро-, мезо- та 

макрологістичні системи).  

 Створення, функціонування та розвиток логістичних політичних 

систем. Інструменти формалізації та прийняття політичних рішень у 

логістичних системах.  

 Об’єкти логістичного управління в політиці міжнародних відносин та 

логістична політична діяльність.  

 Характеристика потокових процесів у логістиці політичних стратегій. 

Поняття та показники інтелектуального і матеріального потоків. 

 Класифікація матеріальних та інтелектуальних потоків. Інформаційні 

потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація.  

 Потоки послуг. Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, 

фінансовими та сервісними потоками.  



 

 Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні потоки. 

Критерії оптимального управління інтегрованими потоками в політиці 

міжнародних відносин. 

 Логістичні політичні процеси і логістична політична діяльність.  

 Основні види логістичної політичної діяльності: постачання та 

розподіл політичних знань, політичні знання у зовнішній і внутрішній, 

публічній і не публічній політиці, управління політичними знаннями і 

політичними стратегіями, зворотна дистрибуція, вибір місця для 

застосування політичних стратегій і тактик, політичної комунікації.  

 Організація логістичної політичної діяльності. Основні функції 

логістичних політичних стратегій та їх розподіл між різними 

учасниками логістичного політичного процесу.  

 Основні логістичні функції та їх розподіл між різними міжнародними 

політичними інститутами. Інфраструктура логістичних політичних 

процесів. 

 Логістична мета міжнародної політики та логістичне середовище 

міжнародних політичних інституцій.  

 Місце глобального логістичного політичного менеджменту.  

 Інтеграція функцій управління політичними процесами в рамках 

глобального логістичного політичного менеджменту.   

 Управлінські рішення в умовах маркетингово-логістичної політичної 

взаємодії. Взаємодія логістичного політичного менеджменту з 

політичним маркетингом, з фінансовим та виробничим менеджментом.  

 Логістика політичних стратегій і стратегічне планування. Поняття 

ланцюга поставок і роль та місце логістики політичних стратегій в 

ланцюгу поставок.  

 Зв'язок логістики політичних стратегій з основними функціональними 

сферами бізнесу. Логістичні зв’язки політичних інститутів.  

 Види організаційних структур управління логістикою політичних 

стратегій. 

 Логістична концепції організації виробництва політичних стратегій. 

 Логістичні системи та їхня роль у вдосконаленні управління 

виробництвом політичних стратегій.  

 Організація постачання матеріальних та інтелектуальних ресурсів та 

управління логістичними політичними стратегемами.  

 Ефективність застосування логістики політичних стратегій при 

управлінні матеріальними та інтелектуальними потоками в політиці 

міжнародних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


