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Силабус навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ МИТНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІМИ 

ПОСЛУГАМИ» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування  

Рівень вищої освіти Другий (Магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:  

- вивчення основних теоретичних засад митно-посередницьких 

послуг як специфічного формату бізнесової діяльності;  

- розкриття сутності та специфіки продажу послуг;  

- вивчення моделі маркетингу послуг посередницького 

підприємства;  

- створення в уявленні студентів цілісної картини з належного 

митного оформлення потоків, котрі проходять через митний 

кордон України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок управління 

комплексом послуг, пов`язаних з митним очищенням товарів при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності: 

Знати: 

− правові основи переміщення через митний кордон України 

товарів і транспортних засобів; 

− юридичну природу та поняття посередницької діяльності;  

− діяльність митних посередників в процесі митного оформлення в 

Україні;  

− організацію здійснення митного контролю;  

− процеси інформаційного та методичного  забезпечення 

підприємницької діяльності в сфері надання митно-

посередницьких послуг;  

− знати умови функціонування митно-ліцензійних складів, умови 

поставки експортно-імпортних товарів та їх вплив на митні 

процедури;  

− бізнес-планування та оцінювання кон’юнктури внутрішніх та 

зовнішніх ринків, результатів діяльності підприємницьких з 

урахуванням ризиків проводження ЗЕД.  

Вміти: 

− обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування 

підприємницьких структур в сфері митних послуг;  

− проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати 

інноваційну діяльність, демонструвати навички самостійного 

прийняття рішень, бути лідером, нести відповідальність за 



стратегічний розвиток команди; 

− використовувати теоретичні знання та практичні навички щодо 

митно-посередницьких послуг та бути здатними приймати 

виважені управлінські рішення за основними напрямками 

організації процесів при здійсненні ЗЕД для сталого розвитку 

підприємства;  

− організовувати та планувати взаємодію з митною системою, 

спрямувати рух товарів, проходження процедур митного 

контролю; взаємодію між підрозділами підприємства; здійснювати 

розрахунки та оптимізацію витрат при: зберігані товарів та інших 

предметів під митним контролем;  

− розробляти та надавати рекомендації щодо напрямків розвитку 

підприємства, поліпшення фінансово-економічного стану, 

антикризових заходів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний дати студентам уявлення про існуючі 

митно-посередницькі послуги та розуміння про можливість та 

ефективність для підприємства аутсорсингу непрофільних видів 

діяльності при здійсненні ЗЕД, ці знання (компетентності) будуть в 

нагоді випусникам при подальшому працевлаштуванні.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Поняття посередницьких послуг 

Економічна сутність, особливості організації та розвитку торгово-

посередницької діяльності 

Посередники як економічні суб’єкти ринку 

Маркетинг торгово-посередницьких послуг 

Становлення інституту посередницької діяльності щодо надання 

послуг в галузі митної справи 

Організаційно-правові аспекти посередницької діяльності митного 

брокера 

Організаційно-правові аспекти посередницької діяльності митного 

перевізника 

Інфраструктури-посередники при здійсненні ЗЕД 

Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  

Методи навчання: проблемного навчання (проблемного 

викладення матеріалу, створення проблемних ситуацій, групова 

дискусія); частково-пошуковий (евристичних запитань); 

дослідницький (наукові доповіді, наукові повідомлення). 

Форми навчання: Очний (offline, online), заочний 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як «Управління 

комерційною діяльністю підприємств», «Макроекономіка», 

«Економіка підприємства» 

Пореквізити є базою для вивчення таких дисциплін як: «Антикризове 

управління авіапідприємством» написання магістерської 

дипломної роботи тощо 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40492 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

2 корпус аудиторії 2.414, 2.218 та ін. 

Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до інтернету 

Програмне забезпечення: MDOffice 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційний залік 

Кафедра Кафедра економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40492


 

Викладач(і) КРИВИЦЬКА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 
http://feba.nau.edu.ua/details-menu/32-kafedra-
ekonomiki/sklad-kafedri-ekonomiki-ta-biznes-
tekhnologij/147-krivitska-nataliya-yurijivna 

Тел.: (044)206-74-98 

E-mail: nataliia.kryvytska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність дисципліни забезпечується її спрямованістю і 

відповідністю цілям та завданням сучасного підприємництва, а 

також постійних змін в митно-тарифному законодавстві країни, що 

призводить до оновлення рішень при здійсненні ЗЕД суб`єктом 

господарювання. 

Лінк на дисципліну  
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