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1.
Загальна інформація
Тип дисципліни - обов’язкова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у другому семестрі
Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90
Аудиторні заняття, годин:
всього
лекції
практичні
денна
40
18
22
заочна
20
10
10
Самостійна робота, годин
Денна -50
Заочна - 70
2. Анотація навчальної дисципліни
В процесі вивчення дисципліни «Інтеграційні процеси в митній справі»
розглядатиметься сутність різних форм міжнародної кооперації та їх документальне
забезпечення для митних цілей. Надано особливості заповнення митних декларацій та їх
документальне забезпечення при здійсненні експортно – імпортних, консигнаційних, операції
з переробки товарів та еквівалентних опрерації; цілісне уявлення про технологію митних
формальностей та заходів, що направлені на забезпечення виконання норм міжнародних
зобов’язань України при здійсненні зовнішньоїторговельної діяльності.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою дисципліни «Інтеграційні процеси в митній справі» є розвиток та формування
знань в області зовнішньоторгових відносин і практичних навичок у сфері митного
забезпечення цих інтеграційних процесів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтеграційні процеси в митній справі» є
навчити студентів здійснювати митне забезпечення різних форм міжнародної кооперації, їх
місце і роль у сучасному міжнародному торговому обороті; документально забезпечувати
експортно – імпортні операції, операції в сфері проведення виставок, аукціонів, торгів,
конференцій; консигнаційних, товарообмінних, операції з переробки товарів та еквівалентні
опрерації; надати цілісне уявлення про технологію митних процедур та їх документального
забезпечення; сформувати у студентів цілісне уявлення відносно декларування товарів у різних
митних режимах в Україні та заходів, що направлені на забезпечення виконання норм
міжнародних зобов’язань.
В результаті вивчення курсу Інтеграційні процеси в митній справі студенти повинні
знати:
– визначення базових категорій і основних понять у сфері міжнародної торгівлі та її
документального забезпечення для подальшого митного регулювання;
– сутність і мотивацію міжнародної взаємодії національних суб'єктів господарювання;
– зовнішньоекономічні контрактні, різновид їх форм та особливості документального
забезпечення;

– переваги і стримуючі фактори спрощення митного забезпечення прийняттям принципу
«Єдине вікно міжнародної торгівлі» в контексті міжнародного співробітництва;
– організація взаємодії та обміну інформацією з митними адміністраціями інших держав;
– проблеми
застосування
сучасних
інструментів
митного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
вміти:
– аналізувати і здійснювати оцінку окремим формам взаємодії суб’єктів в сфері
міжнародної торгівлі для подальшого здійснення їх декларування та митного оформлення;
– з аналізу взаємодії суб’єктів формувати вичерпні переліки документів, що необхідні для
здійснення митних формальностей;
– заповнювати різновид форм єдиного уніфікованого документа (ЄУД) з урахуванням
специфіки інтеграції суб’єктів зовнішньоекономічної взаємодії.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний, підсумковий
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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