Анотація начальної дисципліни «Митно-посередницькі послуги»
Мета: формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних
навичок формування та управління інтелектуальним бізнесом, економічного
обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного
функціонування..
Завдання: - 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.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає
загальні компетентності:
здатність генерувати нові ідеї (креативність);
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність здійснювати комунікаційну діяльність та працювати в колективі чи
команді, включаючи міжнародне середовище, та зберігати позитивне ставлення
до інших культур, здатність до критики та самокритики;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
здатність займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати
лідерські якості та діяти з позицій соціальної відповідальності, виконувати
професійну діяльність відповідно до стандартів якості.
фахові компетентності:
здатність застосовувати правові норми у зовнішньоекономічній діяльності та
митній справі;
знати транснаціональні корпорації та механізм їх функціонування;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань
зовнішньоекономічної діяльності та митної справи;
здатність розробляти шляхи мінімізації митних ризиків при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій;
здатність розробляти заходи щодо спрощення митних процедур відповідно
до міжнародного митного законодавства;
вміння застосовувати міжнародні норми у сфері технічного регулювання при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
вміти розробляти профілі митних ризиків для запобігання контрабанді та
порушенням митних правил при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;
вміти застосовувати міжнародне законодавство у сфері технічного
регулювання в зовнішньоекономічній діяльності;
здатність аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку та знати
основні теорії розвитку глобальної економіки.
очікувані програмні результати навчання:
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здатний використовувати державну ділову мову для забезпечення
результативної наукової та професійної діяльності у сфері державної фіскальної
служби;
здатний застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної
співпраці органів фіскальної служби та підприємницьких структур;
вміє визначати, аналізувати економічні проблеми в діяльності митних органів
та розробляти заходи щодо їх вирішення;
знає етичні і правові норми, що регулюють відносини людини з людиною, із
суспільством і з навколишнім середовищем; використовувати нормативні і
правові документи;
вміє забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів
відповідно до заявленого митного режиму;
володіє міжнародною нормативно-правовою базою та розробляти заходи
щодо гармонізації та спрощення митних процедур.
Тематичний зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Підприємницька діяльність з митно-посередницьких
послуг
Поняття посередницьких послуг
Економічна сутність, особливості організації та розвитку торговопосередницької діяльності
Посередники як економічні суб’єкти ринку
Маркетинг торгово-посередницьких послуг
Змістовий модуль 2. Організаційно-правові аспекти посередницької
діяльності
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.
Викладач: к.е.н., доц. Галан О.Є.

Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання
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Галузь знань
05 Соціальні та
поведінкові науки

Кількість кредитів –
5
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання _____-___
(назва)

Загальна кількість
годин - 150

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

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 4

Вибіркова

Рік підготовки:
1-й
1-й
Семестр
1-й

1-й
Лекції

30 год.
6 год.
Практичні, семінарські
14 год.
2 год.
Лабораторні
Освітній ступінь: магістр
год.
год.
Самостійна робота
100 год.
138 год.
Індивідуальні завдання:
6 год.
Вид контролю: залік

Засоби оцінювання
Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських
заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторне тестування.
Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи,
тестування.
Критерії оцінювання
Для студентів денної форми навчання:
Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю враховуються наступні види робіт:

повнота відповіді та активність роботи студента на практичному
занятті оцінюється до 12 балів (3 практичних заняття по 12 балів = 36 балів);

правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті
індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;

тестування – до 24 балів.
Для студентів заочної форми навчання:
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Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою.
Правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті
контрольної роботи оцінюється до 75 балів.
Тестування – до 25 балів.

