
1. Назва модуля: Митна логістика 
2. Код модуля: МУБ _ВВ1.1.15_3 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 42 (лекцій – 22, практичних занять – 20) 
6. Лектор: Коган Наталія Юріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати:  теоретичні знання і практичні навички застосування логістичних 

підходів для максимальної раціоналізації, спрощення і прискорення процесів 
митного оформлення і контролю товарів, які є об’єктами експортно-імпортних 
операцій. 

вміти: використовувати теоретичні знання та практичні навички щодо 
митної логістики та бути здатними приймати виважені управлінські рішення за 
основними напрямками організації митно-логістичних процесів; організовувати та 
планувати взаємодію з митною системою, спрямувати рух товарів, проходження 
процедур митного контролю; взаємодію між підрозділами підприємства; 
здійснювати розрахунки та оптимізацію витрат. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: митна справа, митні збори та тарифи 
кореквізити: митне регулювання 
10. Зміст модуля: Вивчення специфіки логістичного підходу до 

управління товарними і матеріальними потоками. Логістична організація митної 
справи в Україні: сутність, основні підходи і напрями реалізації. Характеристика 
цілей митної логістики та способів їх досягнення в митній системі Україні. 
Характеристика логістичних потоків експортно- імпортних операцій як об’єктів 
митного оформлення і контролю. Аналіз компонентної, функціональної та 
регіональної структури митної логістики в Україні. Митні логістичні системи: 
принципи побудови та функціонування. Інформаційне забезпечення митних 
логістичних систем. Класифікація та вивчення макрологістичних і мікрологістичних 
митних систем. Характеристика метарівня, мезорівня, макрорівня, мікрорівня та 
локального рівня митної логістики в Україні. Раціоналізація й оптимізація потоків 
митного оформлення та пропуску вантажів як головний напрям логістизації митної 
справи. Фактори, що впливають на логістизацію процедур митного контролю, 
оформлення та пропуску вантажів через митний кордон України. Рекомендована 
література: 

1. Тридід О.М., Таньков К.М. Логістичний менеджмент / За ред.. проф.. д-ра 
екон. Наук О.М.Тридіда. – Х. ВД „ІНЖЕК”, 2005. – 224 с.  
2. Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України: Моногр.-
Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005.-384 с. 
3. Смирнов І.Г. Логістика: просторово-територіальний вимір : монографія / 
І.Г. Смирнов. – К. : Обрії, 2004. 
11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 
12. Методи та критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (30%, екзамен): теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання 

13. Мова навчання: українська 


