
Анотація дисципліни  "Менеджмент митної справи" 

за вибором 

Інформація для студентів 

 
 

 Назва дисципліни  
 

 

Менеджмент митної справи 
 

 

 Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну  
 

 

 Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

 

для студентів бакалаврів 4 року навчання, 7 семестру 

 

освітньої програми "Міжнародна логістика і митна справа".  
 

 

 Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання  
 

 

Майборода Ольга Євгенівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова. 

 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 380;  

тел. (057) 707-51-60 

 

Електронна адреса викладача: olgamayboroda@karazin.ua 

 
 

 

 Попередні умови для 

вивчення дисципліни  
 

 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє ознайомлення з 

дисциплінами "Економіка підприємства", "Основи  митної 

справи", "Управління ЗЕД", "Облік і аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності", "Система технологій " 

 

 

 

 

 Опис  
 

Мета дисципліни 

Формування у майбутніх спеціалістів системних знань і 

розуміння навичок з митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та організаційної структури митної систему 
 

Очікувані результати навчання 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі 

будуть:  

знати:  
сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних 

відносин; митно-тарифну політику як складову 

зовнішньоекономічної політики держави;  характеристику методів 
митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;  

організаційну структуру митної систему України; економічну 

природу митного тарифу, його класифікацію та функціональні 

завдання; сутність і місце митної вартості в системі митного 
оподаткування 

вміти:  



нараховувати митний тариф в залежності від виду мита;  

застосовувати особливості видів мита; диференційовано 

застосовувати митні ставки залежно від країни походження 

товару;  оцінити вплив митного тарифу на доходи держави та 

організації; визначити фактичний та оптимальний рівень 

митного тарифу. 

 

 Теми лекційних занять:  

Тема 1. Сутність сучасний стан та перспективи розвитку 

митно-тарифних відносин  

Тема 2. Митно-тарифна політика як складова 

зовнішньоекономічної політики держави 

Тема 3. Характеристика методів митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 4. Організаційна структура митної системи України. 

Тема 5. Економічна природа митного тарифу, його 

класифікація та функціональні завдання. 

Тема 6. Специфіка використання експортного мита при 

регулюванні національного ринку 

Тема 7. Застосування особливих видів мита як 

обмежувальних заходів 

Тема 8. Диференціація митних ставок залежно від країни 

походження товару 

Тема 9. Систематизація митних режимів при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 10. Особливості застосування митного режиму при 

переміщенні майна через кордон 

Тема 11. Використання митних режимів при наданні 

митними органами послуг у сфері митно-тарифних відносин 

Тема 12. Вдосконалення системи митного регулювання в 

Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн. 

 

Методи контролю результатів навчання.  

Екзамен  

 

Мова викладання.  

Українська 

 

 


