
№ 

з/п 

Назва поля Опис 

1. 
Назва дисципліни Митне регулювання зовнішньо-економічної 

діяльності 

2. Статус Вибіркова 

3. Спеціальності 051 «Економіка» 

4. Мова викладання Українська 

5. Семестр, в якому викладається 
6 семестр (ПЗСО), – 2 семестр (для бакалаврів зі 

скороченим терміном). 

6. 

Кількість: 

• кредитів ЄКТС 

• академічних годин (вказати 

окремо лекції, лабораторні 

заняття, практичні заняття, 

самостійна робота тощо) 

  3 кредита  

  90 год. (18 лекцій, 18 практичних, 54 самостійна) 

7 Форма підсумкового контролю 

та 

наявність індивідуальних 

завдань 

  диференційований залік 

8. 
Кафедра, шо забезпечує 

викладання 

  прикладної економіки 

9. Викладач, що планується для 

викладання 

  Метошоп І.М. – доцент 

10. 
Попередні вимоги для 

вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

   відсутні 

11. Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 2. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

3. Навички міжособистісної взаємодії. 4. Здатність 

здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами. 5. 

Розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування 

напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 6. Здатність 

самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 7. Здатність до формування обгрунтованих 

пропозицій щодо налагодження міжнародних 

економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації. 

8. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення 

щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку та 

організації міжнародної економічної діяльності. 

 
  



 

 

 

12 

 

Сфера реалізації 

компетентностей в 

майбутній професії 

1. Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними 

агентами.  

2. Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 

вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності.  

3. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової 

та національної економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави.  

4. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових 

відносин.  

5. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

6. Володіти методами обґрунтування управлінських 

рішень у міжнародній економічній діяльності.  

7. 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. 

 

13. Особливості навчання на курсі 

Передбачає вивчення теоретичних положень та 

практичних навичок шляхом лекційних та практичних 

занят з застосуванням мультимедійного супроводу та 

інтерактивного навчання. Кредитно-модульна система 

оцінювання знань. Пропущені практичні заняття 

можна відпрацювати на консультаціях. 

14. Стислий опис дисципліни Курс включає вивчення механізму функціонування 

тарифної системи України та оцінки наслідків 

тарифного регулювання; структури та ефективності 

системи митного оподаткування; визначення правової 

природи митної вартості як об’єкта оподаткування; 

організації та здійснення митного контролю та митного 

оформлення; поняття товарної номенклатури; системи 

митних режимів; міжнародного співробітництва та 

інтегрування митної системи України у світову систему 

господарювання; напрямів розвитку та удосконалення 

законодавства про митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкової 

економіки і правової держави, удосконалення його 

практичного застосування.  

 
15. 

 

Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

(мінімальна - максимальна) 

   20-100 

 


