
Анотація 

Назва дисципліни  Митне регулювання 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 2 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Навчальна дисципліна призначена економістам-

міжнародникам, корисна економістам та юристам. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Григорова-Беренда Лариса Іванівна  

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова  

Шолом Аліна Сергіївна 

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова 

старший викладач кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова Сердюк Ганна Валеріївна 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини» 

Опис 

Мета дисципліни: формування у  здобувачів сучасного 
економіко-правового мислення, ознайомлення з 
загальними принципами організації здійснення 
митних процедур з якими мають справу суб’єкти 
підприємницької діяльності під час здійснення ЗЕД 
Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни здобувачі мають: 
- Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати 

методології дослідження; виявляти, окреслювати та 

формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати 

отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив 

ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища у 

світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням 

особливостей національного і міжнародного середовища.  

- Досліджувати економічні явища та процеси у 

міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; 

виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності 

функціонування та розвитку світового господарства з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових 

зв’язків.  

- Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути 

критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на 

спілкування з представниками інших бізнес-культур та 

професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 

знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, 

мультикультурності та поваги до них.  

- Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та 

підвищувати результативність колективної праці, здійснювати 

дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 

вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.  

- Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, 

працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до 

спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо.  

- Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область 

та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з 

урахуванням конкретних ситуацій. 



- Визначати причини, типи та характер міжнародних 

конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати 

економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні 

інтереси України. 

- Розуміти та застосовувати базові знання основних 

нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно 

розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних 

відносин. 

- Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-

аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи 

обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 

кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і презентувати 

результати оцінювання, підсумовувати та розробляти 

рекомендації, заходи з адаптації до змін міжнародного 

середовища. 

- Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя 

для здобування знань, з метою підтримки професійної 

компетентності на високому рівні. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1. Організація митного регулювання ЗЕД в Україні. 
Тема 2. Діяльність митних органів в Україні. 
Тема 3. Нормативно-правове забезпечення міжнародного 

співробітництва з питань митної справи 
Тема 4. Сутність і зміст митного контролю. 
Тема 5. Особливості митного оформлення товарів і 

транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон 

України. 
Тема 6. Митні документи та строки їх оформлення 
Тема 7. Митні режими, що застосовуються до товарів і 

транспортних засобів при їх переміщенні через митний кордон 

України. 
Тема 8. Особливості переміщення та пропуск товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України 
Тема 9. Мито і митний тариф. 
Тема 10. Митна вартість товарів. 
Тема 11. Митні платежі 
Тема 12. Міжнародні митні привілеї і преференції. 
Тема 13. Українська класифікація товарів ЗЕД 
Тема 14. Нетарифні методи регулювання ЗЕД 
Тема 15. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під 

час переміщення товарів через митний кордон України 
Тема 16. Порушення митних правил та відповідальність за їх 

порушення 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

Мова викладання: українська 

 


