
1. Назва модуля: Митна справа
2. Код модуля: МУБ_ВВ1.1.09_3
3. Тип модуля: вибірковий.
4. Семестр: 4
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3);

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18) 
6. Лектор: Коган Наталія Юріївна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: законодавство, що регулює сутність діяльності митних органів, 

основні завдання і повноваження митних органів, цілі, форми і зони митного 
контролю, види і форми перевезення, структуру гармонізованої системи опису і 
кодування товарів, УКТ ЗЕД; поняття суб’єкта ЗЕД, порядок реєстрації суб’єктів 
ЗЕД в митних органах; митні режими;  

уміти:  провести порядок декларування і пропуску товарів; порядок 
ліцензування і котирування; сертифікацію, стандартизацію, зберігання під митним 
контролем, митні ліцензійні склади; склади митниці; склади підприємств, митні 
брокери, магазини безмитної торгівлі, вільні економічні зони, території 
пріоритетного роз- витку, технопарки 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: митні збори та тарифи. 
кореквізити: митне регулювання 

Зміст модуля: Становлення та розвиток митної справи в Україні. Особливості 
митного оформлення та декларування товарів . Митний контроль. Митні режими та 
їх особливості. Особливості переміщення та пропуск товарів та транспортних 
засобів через митний кордон України. Митно-тарифне регулювання. Нетарифне 
регулювання. Валютне законодавство та валютний контроль. Порушення митних 
правил та відповідальність за їх порушення  

. Рекомендована література: 
1. Гіжевський В. К. Митне право України : навч. посіб. / В. К. Гіжев- ський, І. І.

Світлак, І. В. Скірський. – К. : Атіка, 2008. – 203 с. 
2. Гребельник О. П. Основи митної справи : навч. посіб. / О. П. Гребельник. – К. :

Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с. 
3. Дубініна А. А. Митна справа : підруч. / А. А. Дубініна. – К. : Центр учбової

літератури, 2010. – 320 с. 
4. Єрофєєнко Л. В. Митне право : навч. посіб. / Л. В. Єрофєєнко, С. М. Попова,

С. В. Селезень. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 87 с. 
10. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна
робота 
11. Методи та критерії оцінювання:

• Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, індивідуальне
навчально-дослідне завдання

• Підсумковий контроль (30%):  залік (теоретичні питання, задачі, тестові
завдання)

12. Мова навчання: українська


