
 

Назва дисципліни   «Правове забезпечення логістики» 

Інформація про 

факультети  

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю дисципліну  

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу для студентів 

бакалаврів 4 року навчання, спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини», освітньої програми «Міжнародна логістика і митна 

справа».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання  

Викладач Левада Валерій Павлович 

 (61022, Харків, майдан Свободи, 6,   каб. 380;  тел. (057) 

707 51 60).   

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння кредитів з основ 

логістики, митної справи, правознавства 

Опис  

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з особливостями 

правової регламентації поставки, перевезення, зберігання, 

страхування, агентських послуг, як складових логістичного 

процесу. Також приділяється увага механізмам міжнародної 

купівлі-продажу товарів, особливостям їх митного оформлення 

тощо.  

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної 

дисципліни : отримання навичок роботи як з нормативними 

джерелами господарського права України, так і з міжнародними 

договорами та іншими міжнародними актами стосовно надання 

логістичних послуг тощо. 

Теми лекційних занять: 

Тема 1. Митна логістика, як механизм управління матеріальними 

потоками. 

Тема 2. Інструменти та об’єкти митної логістики.  

Тема 3. Структурні та інфраструктурні об’єкти як інструменти 

митної логістики. 

Тема 4. Транспортні засоби та маршрути переміщення товаро 

потоків, як інструменти митної логістики. 

Тема 5. Технологічні механізми забезпечення доставки та 

ідентифікації товарів. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення в митній логістиці. 

Тема 7. Організація  обміну іформацією в митній логістиці. 

Тема 8. Організація та моделювання логістичних механізмів в 

митній справі. 

Тема 9. Оптимізація процесів міжнародних переміщень  товарів. 

Тема 10.  Запобігання митних правопорушень, уникнення затримок 

та ускладнень при переміщеннях товарів  

Теми семінарських (практичних) занять: 

Тема 1. Митна логістика, як механизм управління матеріальними 

потоками. 

Тема 2. Інструменти та об’єкти митної логістики. 

Тема 3. Технологічні механізми забезпечення доставки та 



ідентифікації товарів. 

Тема 4. Інформаційне забезпечення в митній логістиці. 

Тема 5. Організація та моделювання логістичних механізмів в 

митній справі. 

Тема 6. Запобігання митних правопорушень, уникнення затримок 

та ускладнень при переміщеннях товарів. 

Методи контролю результатів навчання: поточний контроль у 

формі опитування, підсумкового контролю у формі заліку.    

Мова викладанн: українська  

 

 


