
Анотація 

Назва дисципліни  Митна логістика 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 4 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Освітня програма «Міжнародна логістика і митна справа» 

 

Навчальна дисципліна призначена економістам-

міжнародникам, корисна економістам та юристам. 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Беренда Сергій Васильович  

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» 

Опис 

Мета дисципліни: формування у студентів комплексу 

знань, вмінь, навичок та компетентностей в сфері митно-

тарифного та нетарифного регулювання в міжнародних 

ланцюгах доданої вартості. 

Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають: 

- оволодіти навичками самостійного вивчення та 

використання в роботі нормативно-правових актів; 

- оволодіти програмним забезпеченням для пошуку 

інформації, її обробки та аналізу, в тому числі іноземною 

мовою; 

- застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

- вміти аналізувати вплив митного захисту на економіки 

України та країн світу; 

- вміти аналізувати світові ринки товарів та послуг; 

- вміти класифікувати товари відповідно до УКТ ЗЕД; 

- вміти застосовувати методи визначення митної вартості на 

основі діяльності ланцюгів постачання; 

- застосовувати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

- вміти розраховувати митні платежі; 

- організовувати зовнішньоекономічну діяльність; 

- розв’язувати практичні завдання та змістовно 

інтерпретувати отримані результати в частині розрахунку 

ефективності зовнішньоекономічної угоди на основі різних 

методик;  

- оптимізовути рух матеріальних, фінансових та 

інформаційних потоків, що відбуваються на міжнародному 

рівні у логістичних ланцюгах;  

- забезпечувати ефективне формування міжнародних 

логістичних систем, асоціацій чи союзів;  

- підвищувати якість логістичного сервісу на міжнародному 



рівні, в тому числі транспортно- експедиторське 

обслуговування на міжнародних ринках 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Митне регулювання: основні поняття та їх генезис 

Тема 2. Еволюція митної політики в Україні 

Тема 3. Особливості правового регулювання мита  

Тема 4. Податок на додану вартість, акцизний податок в 

різних митних режимах 

Тема 5. Вплив імпортних мит на економіку «малої» та 

«великої країни» 

Тема 6. Визначення країни походження товару (ROO). 

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 

SITC, HS, УКТЗЕД 

Тема 7. Визначення митної вартості та порядок нарахування 

митних платежів 

Тема 8. Правове регулювання митних пільг. Система 

преференцій СОТ 

Тема 9. Митні процедури: митне оформлення та митний 

контроль 

Тема 10. Митні режими та їх застосування в ланцюгах 

постачання 

Тема. 11. Порушення правил сплати митних платежів 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

Мова викладання: українська 

 

 


