Анотація начальної дисципліни «Митна справа»

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних
навичок, які дозволять проводити основні митні операції, розуміти їх
сутність та порядок здійснення.
Завдання: з’ясування ролі митної справи в міжнародній економічній
перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; вивчення системи
функціонування митно-тарифних відносин, впливу тарифу на національну
економіку та вітчизняного споживача; дослідження застосування митних режимів,
митного оформлення та контролю; набуття практичних навичок щодо розрахунку
митної вартості товарів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає
загальні компетентності:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
фахові компетентності:
Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності бізнес-структур та
органів фіскальної служби.
Здатність застосовувати правові норми у зовнішньоекономічній діяльності та
митній справі
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань
зовнішньоекономічної діяльності та митної справи.
Здатність здійснювати управління та проводити оцінку ефективності
діяльності митних органів.
Здатність забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів
відповідно до заявленого митного режиму.
Вміти застосовувати міжнародне законодавство у сфері технічного
регулювання в зовнішньоекономічній діяльності.
очікувані програмні результати навчання:
Показувати уміння креативно мислити, генерувати нові ідеї у професійній
діяльності.
Використовувати державну ділову мову для забезпечення результативної
наукової та професійної діяльності у сфері державної фіскальної служби.
Вміти приймати обґрунтовані рішення та адаптуватися до нових умов та
ситуацій.
Застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної
співпраці органів фіскальної служби та підприємницьких структур.
Застосовувати сучасні методи і технології для проведення прикладних
досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи.
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Вміти визначати, аналізувати економічні проблеми в діяльності митних
органів та розробляти заходи щодо їх вирішення.
Вміти забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів
відповідно до заявленого митного режиму.
Здатний аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку та знати
основні теорії розвитку глобальної економіки.
Застосовувати знання інформаційних технологій для виконання функцій та
завдань органами фіскальної служби.
Володіти міжнародною нормативно-правовою базою та розробляти заходи
щодо гармонізації та спрощення митних процедур.
Тематичний зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Історичний розвиток митної справи в Україні, джерела митної справи, митна
політика
Митні режими
Основні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів
Змістовий модуль 2.
Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій
Переміщення через митний кордон України товарів та предметів
Відповідальність за порушення митних правил і процедур
Викладач: к.е.н., Коваленко М.О.
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Опис навчальної дисципліни
Галузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь

Найменування
показників

Галузь знань
05 Соціальні та
поведінкові науки

Кількість кредитів –
6
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання _____-___
(назва)

Загальна кількість
годин - 180

Спеціальність (освітня
програма, спеціалізація):
051 Економіка за
освітньою програмою
Митна справа

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 8

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна

Рік підготовки:
1-й
1-й
Семестр
2-й

2-й
Лекції

30 год.
6 год.
Практичні, семінарські
30 год.
6 год.
Лабораторні
Освітній ступінь: магістр
год.
год.
Самостійна робота
120 год.
164 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Засоби оцінювання
Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських
заняттях, аудиторне тестування, екзамен
Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, екзамен

Критерії оцінювання
Для студентів денної форми навчання:
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
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Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні
види робіт:

повнота відповіді та активність роботи студента на семінарському
занятті оцінюється до 10 балів (7 практичних занять по 10 балів = 70 балів);

контрольна робота за змістовними модулями до 30 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та
другий змістовні модулі. Якщо студент набрав менше 60 балів, ним складається
екзамен.
Для заочного відділення підсумковий контроль (екзамен) визначається як
сума балів за такими видами робіт: виконання контрольної роботи згідно вимог –
максимальна оцінка 50 балів, усне опитування під час екзамену – максимальна
оцінка – 50 балів.

