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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни “Митна справа”
Назва освітньої програми галузь знань - 0305 «Економіка і підприємництво,
напрям підготовки - 6.030503 «Міжнародна економіка»
Освітній ступінь
бакалавр
Кількість кредитів за ECTS 72 години/ 2 кредити ECTS
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності
Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних основ митної
справи, формування компетенцій щодо оформлення зовнішньоекономічних
операцій.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
- сутність, значення, особливості розвитку митної справи в Україні;
- систему митних органів, їх функцій, форм та методів діяльності;
- основи митного законодавства, яке регулює усі види суспільних відносин,
пов’язаних з переміщенням через митний кордон України товарів;
- принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та
основні види комерційних угод у митній справі;
- засоби та методи тарифного та нетарифного регулювання у митній справі
вміти:
- враховувати зміни, що відбуваються у митній політиці України, системі
митних платежів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
- розрізняти
методи
та
інструменти
митного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, розрахунку митної вартості товару, суми
митних платежів;
- орієнтуватися у Інкотермс-2010 при розрахунку митної та фактурної
вартості,
у
здійсненні
митного
оформлення
товару,
підготовці
зовнішньоторговельних документів;

- заповнювати форми
оформленні товару.
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3. Методи контролю
В процесі вивчення дисципліни використовуються:
- поточний контроль (відповіді на заняттях, виконання індивідуальних
завдань, самостійної роботи тощо);
- модульний контроль (виконання завдань модульних контрольних робіт
по кожному змістовному модулю);
- тестування.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Т1
5

Т2
5

Т3
5

Змістовий модуль 2
Т4
5

Т5
5

Т6
5

Самостійна
робота

Індивідуальна
робота

50

10

Підсумковий
тест ( залік)

Сума

10

100

5. Викладач(і): Красовська Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук,
доцент

