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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 30 18 12 

заочна 20 10 10 

Самостійна робота, годин Денна -60 Заочна - 70 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

В процесі вивчення дисципліни «Основи митної справи» 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 курсу «Митні збори і тарифи» є вивчення митного законодавства щодо 

нарахування та стягнення митних платежів при переміщенні товарів, транспортних засобів та 

інших предметів через митний кордон України.  

        Задачі дисципліни: Основними завданнями вивчення дисципліни «Митні збори і 

тарифи» 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 Митні збори і тарифи студенти повинні 

знати: 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

- основні принципи митного права щодо нарахування та стягнення 

     митних платежів на товари, транспортні засоби та інші предмети,  
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     що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД; 

- методи визначення митної вартості; 

- порядок та правила визначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД; 

- види митних платежів та особливості їх нарахування. 

вміти: 

- визначати митну вартість та код товару згідно з УКТ ЗЕД; 

- розрахувати суму митних платежів при переміщенні товарів, транспортних засобів та 

інших предметів через митний; 

- компетентно оформлювати необхідні митні документи. 

 

 
 

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».  

 

Викладач  ________________ Т. М. Смокова 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ________________ Я. Г. Верхівкер 
    підпис 
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