Навчальна дисципліна «Митна справа» належить до циклу: професійно-практичної
підготовки.
Дисципліна «Митна справа» є складовою єдиної економічної науки і фундаментальної
підготовки економістів, передумовою забезпечення цілісного розуміння і сприйняття
загальноекономічних процесів.
Основною юридичною базою цього кредитного модуля є Митний Кодекс України,
Закон України «Про Єдиний митний тариф», Закон України «Про зовнішньоекономічну
діяльність».
В перелік дисциплін, які забезпечують її вивчення входять всі дисципліни
фундаментального циклу, а в перелік дисциплін, яких вона забезпечує, - практично всі
прикладні дисципліни освітньо-професійної програми і навчального плану.
Метою кредитного модуля є оволодіння студентами комплексу знань, вмінь та
навичок щодо теорії і практики застосування правових норм, що регулюють ввезення,
вивезення, транзит товарів, які переміщуються через кордони України, які необхідні для
професійної праці у митних, податкових та інших органах, у сферу діяльності яких входять
відношення пов’язані з переміщенням товарів через митний кордон України.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної
дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:
- законодавства, що регулює сутність діяльності митних органів, основні завдання і
повноваження митних органів, цілі, форми і зони митного контролю, види і форми
перевезення, структуру гармонізованої системи опису і кодування товарів;
- щодо поняття суб’єкта ЗЕД, порядок реєстрації суб’єктів ЗЕД в митних органах;
митні режими;
- порядку декларування і пропуску товарів;
- порядку ліцензування і котирування;
- порядку сертифікації, стандартизації, зберігання товарів під митним контролем,
митні ліцензійні склади.
уміння:
- визначення сутності та значення митної справи, єдиної системи митних органів, їх
функцій, прав та обов’язків, форм та методів діяльності;
- орієнтування у великому митному законодавстві, яке регулює усі види суспільних
відношень, які пов’язані з переміщенням через митний кордон України товарів;
- аналізування особливостей державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності та основними видами комерційних угод у митній справі.
Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Загальні положення митної справи
Тема 2. Теорія митних тарифів та платежів
Тема 3. Види ставок мита
Тема 4. Митна вартість товарів
Тема 5. Зовнішньоекономічна діяльність і митне оформлення
Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 7. Митні режими
Тема 8. Митне оформлення й декларування товарів
Тема 9. Митний контроль. Контрабанда і порушення митних правил

Учебная дисциплина «Таможенное дело» относится к циклу: профессиональнопрактической подготовки.
Дисциплина «Таможенное дело» является составной единой экономической науки и
фундаментальной подготовки экономистов, предпосылкой обеспечения целостного
понимания и восприятия общеэкономических процессов.
Основной юридической базой этого кредитного модуля является Таможенный Кодекс
Украины, Закон Украины «О Едином таможенном тарифе», Закон Украины «О
внешнеэкономической деятельности».
В перечень дисциплин, которые обеспечивают ее изучения входят все дисциплины
фундаментального цикла, а в перечень дисциплин, которые она обеспечивает, - практически
все прикладные дисциплины образовательно-профессиональной программы и учебного
плана.
Целью кредитного модуля является овладение студентами комплекса знаний, умений
и навыков по теории и практике применения правовых норм, регулирующих ввоз, вывоз,
транзит товаров, перемещаемых через границы Украины, необходимые для
профессиональной работы в таможенных, налоговых и других органах, в сферу деятельности
которых входят отношения связанные с перемещением товаров через таможенную границу
Украины.
Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты после
усвоения учебной дисциплины должны продемонстрировать такие результаты обучения:
знания:
- законодательства, регулирующего сущность деятельности таможенных органов,
основные задачи и полномочия таможенных органов, цели, формы и зоны таможенного
контроля, виды и формы перевозки, структуру гармонизированной системы описания и
кодирования товаров;
- относительно понятия субъекта ВЭД, порядок регистрации субъектов ВЭД в
таможенных органах; таможенные режимы;
- порядка декларирования и пропуска товаров;
- порядка лицензирования и котировки;
- порядка сертификации, стандартизации, хранения товаров под таможенным
контролем, таможенные лицензионные склады.
умения:
- определение сущности и значения таможенного дела, единой системы таможенных
органов, их функций, прав и обязанностей, форм и методов деятельности;
- ориентирование в большом таможенном законодательстве, регулирующем все виды
общественных отношений, связанных с перемещением через таможенную границу Украины
товаров;
- анализ особенностей государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности и основными видами коммерческих соглашений по таможенному делу.
Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Общие положения таможенного дела
Тема 2. Теория таможенных тарифов и платежей
Тема 3. Виды ставок пошлины
Тема 4. Таможенная стоимость товаров
Тема 5. Внешнеэкономическая деятельность и таможенное оформление
Тема 6. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
Тема 7. Таможенные режимы
Тема 8. Таможенное оформление и декларирование товаров
Тема 9. Таможенный контроль. Контрабанда и нарушение таможенных правил

Discipline "Customs" refers to the cycle vocational and practical training.
The course "Customs" is part of a single economic science and basic training economists
precondition for holistic understanding and perception of overall processes.
The course examines the issue of customs as a set of rules governing public relations in the
field of customs. Discipline "Customs" is important in structural and logical scheme of education
and professional training for professional purposes "International Management" is constructed in
accordance with the basic requirements of education and job description of the program allows for
specialization and other subjects of the curriculum.
The main legal basis of the credit module is Customs Code Ukraine, the Law of Ukraine "On
Unified Customs Tariff", Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity".
The list of disciplines which ensure the study of all disciplines are fundamental cycle, and the
list of subjects, which it provides - almost all the applied disciplines of educational and professional
programs and curriculum.
The purpose of the credit module is the mastering of complex knowledge and skills
regarding the theory and practice of application of legal rules governing the import, export, transit
of goods transported across the borders of Ukraine, which are necessary for professional work in
customs, tax and other bodies, the scope the ratio of which are associated with the movement of
goods across the customs border of Ukraine.
Requires educational and professional program students after mastering discipline must
demonstrate the following learning outcomes:
knowledge:
- legislation governing nature of customs, main tasks and powers of customs authorities,
goals, and forms of customs control, the types and forms of transportation, the structure of a
harmonized system of description and coding of goods;
- on the concept of economic operators, the procedure for registration of foreign economic
activity in customs bodies; customs regimes;
- order the goods declaration and crossings;
- licensing procedure and quotes;
- about certification, standardization, storage of goods under customs control, customs
licensed warehouses.
the ability to:
- determination of the nature and importance of customs, unified system of customs
authorities, their functions, rights and obligations, forms and methods of work;
- orientation in large customs legislation which regulates all types of public relations related
to movement across the customs border of ukraine;
- analyzing features of state regulation of foreign trade and the main types of commercial
agreements in customs.
Contents of the course
Theme 1. General customs
Theme 2. Subject Theory tariffs and payments
Theme 3. Types of customs duties
Theme 4. Customs value of goods
Theme 5. Foreign trade and customs clearance
Theme 6. Non-tariff regulation of foreign economic activity
Theme 7. Customs regimes
Theme 8. Customs declaration of goods and
Theme 9. Customs control. Smuggling and violation of customs rules

