
 

Дисципліна Митна інфраструктура 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Міжнародні відносини, система класифікації і кодування товарів, єдиної 

форми декларування експорту і імпорту товарів, митної інформації, 

інших міжнародних норм і стандартів. 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати:  

теорію навчальної дисципліни та сформувати основи практичних знань; 

форми вантажно-митних декларацій та методику їх заповнення; процес 

розмитнення товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій. 

вміти:  
виробити навички заповнення необхідних документів при розмитненні, 

сформувати знання стосовно застосування ставок ввізного мита 

відповідно до УКТЗЕД; приймати виважені рішення у складних та 

мінливих економічних умовах, адекватно діяти в умовах ринкових 

відносин, зміни нормативних і законодавчих актів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Базується на новітньому законодавстві і передбачає вивчення 

методології проведення перевірок правильності нарахування мита та 

інших обов’язкових платежів в сучасних умовах. Передбачає засвоєння 

суті та завдань митної справи в Україні, її організацію на сучасному 

етапі, засвоєння правових та фінансових основ управління митною 

справою, правове регулювання митного контролю і здійснення митного 

оформлення, що сприятиме усвідомленню необхідності й правомірності 

сплати мита та інших обов’язкових платежів, специфіки їх дії, та 

використанню набутих знань у майбутній практичній діяльності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної 

діяльності. 
РН 22. Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи 

оформлення митної документації. Використання методів митного 

контролю. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності: 

      загальні 
ЗК 5. Навики використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 
ЗК 11. Здатність працювати автономно та в команді.  

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 13. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
спеціальні 

СК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку транспортної 

діяльності. 

СК 12. Здатність організовувати міжнародні перевезення. 
СК 15. Здатність організовувати транспортно-експедиторське 

обслуговування вантажів.  

СК 16. Здатність враховувати людський фактор в транспортних 

технологіях. 
Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач 



(таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, лабораторні, самостійна  

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 


