
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МИТНА СПРАВА» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
«Бакалавр» з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»  

 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 
 Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин 6 кредитів  

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – вибіркова. 

Програма  навчальної дисципліни «Митна справа» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» з напряму підготовки «Фінанси і 
кредит» 

Мета навчальної дисципліни: отримання студентами знань у сфері 
митної справи, методів та інструментів митно-тарифного регулювання 

міжнародних економічних відносин, організаційно-правових основ митної 
системи України, особливостей митної справи в країнах та економічних 

угрупованнях, що є основними торговими партнерами України.  
Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “ Митна справа” є формування теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок в галузі митної справи; вивчення основних 
положень митної справи, порядку переміщення через митний кордон України 

вантажів, товарів та інших предметів, принципів митного регулювання, 
пов'язаних з процедурою митного контролю та оформлення товарів, 

порядком нарахування мита та митних зборів, а також інших засобів 
провадження в життя митної політики. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Суть та народногосподарське значення митної справи 

Тема 2. Митна система України 
Тема 3. Митний контроль 

Тема 4. Митне оформлення 
Тема 5. Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів 

та інших предметів 

Тема 6. Перевезення, зберігання та розпорядження товарами та іншими 
предметами, що знаходяться під митним контролем 

Тема 7.  Мито та митні збори 
Тема 8. Порушення митних правил і відповідальність за них. 

Контрабанда  
 

 
 

 
 

 
 



АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МИТНА СПРАВА» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
«Бакалавр» з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»  

 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 
 Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити  

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – вибіркова. 

Програма  навчальної дисципліни «Митна справа» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» з напряму підготовки «Фінанси і 
кредит» 

Мета навчальної дисципліни: отримання студентами знань у сфері 
митної справи, методів та інструментів митно-тарифного регулювання 

міжнародних економічних відносин, організаційно-правових основ митної 
системи України, особливостей митної справи в країнах та економічних 

угрупованнях, що є основними торговими партнерами України.  
Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “ Митна справа” є формування теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок в галузі митної справи; вивчення основних 
положень митної справи, порядку переміщення через митний кордон України 

вантажів, товарів та інших предметів, принципів митного регулювання, 
пов'язаних з процедурою митного контролю та оформлення товарів, 

порядком нарахування мита та митних зборів, а також інших засобів 
провадження в життя митної політики. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Суть та народногосподарське значення митної справи 

Тема 2. Митна система України 
Тема 3. Митний контроль 

Тема 4. Митне оформлення 
Тема 5. Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів 

та інших предметів 

Тема 6. Перевезення, зберігання та розпорядження товарами та іншими 
предметами, що знаходяться під митним контролем 

Тема 7.  Мито та митні збори 
Тема 8. Порушення митних правил і відповідальність за них. 

Контрабанда  
 


