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Освітній рівень Бакалавр  

Статус дисципліни Базова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 3 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 6 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 30 год.   

Лабораторні – 30 год. 

Самостійна робота –120 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Митної справи та оподаткування, Л-33, 

http://www.kaffinop.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Єніна Анастасія Олександрівна, доцент кафедри  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

anastasiyaenina1308@gmail.com 

Дні занять Згідно з розкладом занять   

Консультації Індивідуальні або групові дистанційні консультації через 

систему ПНС 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів компетентностей щодо митної 

логістики, організації та планування взаємодії з митними органами 

Передумови для навчання 

Податкова система, Основи ЗЕД, Митна справа, Логістика  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти митної логістики 

Тема 1. Митна справа та митна політика держави 

Тема 2. Теоретичні основи митної логістики 

Тема 3. Основи митної логістики на підприємстві 

Тема 4. Суб’єкти логістичної діяльності у митній справі 

Тема 5. Визначення та характеристика ланцюгів поставок 

Змістовий модуль 2. Спеціальні митні процедури в логістичній діяльності 

Тема 6. Перевезення, зберігання і розпорядження товарними потоками, що перебувають під 

митним контролем 

Тема 7. Особливості митного оформлення експортно-імпортних операцій 

Тема 8. Переміщення і пропуск товарів через митний кордон України. транспортних засобів 

комерційного призначення 

Тема 9. Логістичний документообіг в організації митної справи 

Тема 10. Оптимізація митних платежів 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

MS Excel 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=6777 

 

Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Дубініна  А.  А.  Митна  справа :  підручник /  А.  А.  Дубініна, С.  В.  Сорокіна,  О.  І.  

Зельніченко.  −  К.  :  Центр  учбової  літератури,  2010.  − 320 с 

 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=6777


 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

2. Смирнов  І.  Г.  Транспортна  логістика :  навч.  посібібник / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – 

К. : ЦУЛ, 2008. – 224 с. 

3. Мартинюк  В.  П.  Митна  система  та  економічна  безпека  держави: теорія  і  методологія :  

монографія /  В.  П.  Мартинюк.  –  К.  :  Астон,  2010.  – 256 с. 

 

Додаткова 

4. Єніна А.О. Контрабанда и нарушение таможенных правил: виды и недостатки в 

противодействии - Збірник наукових праць ІІІ ВНПК "Сучасні проблеми обліку, аналізу, 

аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти" 28-29.03.2019 р., м. Дніпро, С. 118-122 

5. Карпова В.В. Проблемні аспекти оцінювання товарів для цілей оподаткування, митного 

оформлення та складання фінансової звітності  / В. В. Карпова, А. О. Єніна, Є. І. Котляров // 

Бізнес-Інформ. - 2018. - № 4. С. 351-359 

6. Митне регламентування порушень митних правил та відповідальності за їх порушення / 

А.О. Єніна // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації – 2020 

– випуск 1 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/443 

Система оцінювання результатів навчання 

Студенти отримують оцінки за: виконання практичних та лабораторних завдань (від 0 до 10 

балів; виконання самостійних контрольних робіт (від 0 до 20 балів за кожну контрольну 

роботу).  

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання практичних та лабораторних завдань  20 

Письмові контрольні роботи 40 

Екзамен (за наявності) 40 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Студенти, які будуть виконувати завдання після встановленого терміну, будуть оцінюватися із 

застосуванням коефіцієнту 0,75 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни  

 http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21095  
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