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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

сформувати у студентів фундаментальні знання про поняття митної

справи та митної політики, систему митних органів, види тарифного та

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, форми

митного контролю, порядок декларування та переміщення через митний

кордон товарів та транспортних засобів, відповідальність за порушення

митних правил.

- допомогти слухачам поглибити свої знання з найбільш важливих 

теоретичних положень курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, 

що відбуваються на сучасному етапі;

- прищепити слухачам комплекс практичних знань і навичок, необхідних 

для формування в них високої професійної майстерності;

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне митне 

законодавство, виробити у студентів вміння правильно застосовувати 

його норми до конкретних правових ситуацій.



Загальні компетенції
ЗК5. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Спеціальні компетенції

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури.

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.



Програмні результати навчання
ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.
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Тема 1. Теоретичні засади функціонування та еволюція 

митно-тарифної системи України

Тема 2. Передумови та етапи інтегрування митної системи 

України до

світової системи господарювання

Тема 3. Механізм функціонування тарифної системи країни

Тема 4. Митна вартість як основа митного оподаткування

Тема 5. Митні платежі – основні інструменти системи митного 

оподаткування

Тема 6. Характеристика системи митного контролю товарів 

та транспортних засобів, що переміщуються через митний 

кордон України

Тема 7. Система митного оформлення вантажів із 

застосуванням вантажної митної декларації
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