ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ»
Метою вивчення навчальної дисципліни є
- формування у майбутніх фахівців цілісної системи знань і умінь про
правове регулювання нарахування та справляння митних платежів, що входять
поряд з іншими податками і зборами в податкову систему України;
- формування цілісної системи знань із застосування митних платежів,
що включає теоретично-правові та практичні аспекти зовнішньоторговельної
діяльності із використання митних податків та зборів в різних митних
режимах;
- досягнення студентами розуміння значення і ролі митного тарифу в
регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, захисту внутрішнього ринку
країни від іноземної конкуренції, а також як вагомого джерела поповнення
доходів державного бюджету.
Вивчення навчальної дисципліни «Митні платежі» вирішує наступні
завдання:
- засвоєння студентами найважливіших
понять і категорій законодавства України у
сфері
державної
митної
справи,
які
регламентують порядок застосування митних
платежів в різних митних режимах, включаючи
надання пільг по їх сплаті;
- розвиток
у
студентів
уміння
застосовувати митні платежі залежно від
заявленого митного режиму;
- освоєння особливостей надання пільг
по сплаті митних платежів в різних митних
режимах;
- вивчення практики застосування митних платежів в різних митних
режимах з прикладами заповнення окремих граф митної декларації.
Для вивчення навчальної дисципліни «Митні платежі» студент
повинен:
знати:
- принципи побудови фінансової системи держави;
- структуру доходів і видатків державного бюджету;
- правові основи і принципи здійснення ЗЕД та її регулювання;
- товарознавчі характеристики товарів різних груп;
- завдання та правила класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД;
- правові та організаційні засади митно-тарифного регулювання
зовнішньоторговельної діяльності;
- методологію та порядок визначення митної вартості;
- правила визначення країни походження товарів.

вміти:
- аналізувати основні тенденції розвитку економіки України та країн
світу;

- аналізувати світові ринки товарів та послуг;
- класифікувати товари відповідно до УКТ ЗЕД;
- застосовувати
методи
визначення митної вартості;
- контролювати
правильність
заповнення і своєчасність подання
документів до митного оформлення;
- здійснювати
контроль
за
дотриманням
учасниками
ЗЕД
законодавства України при митних
процедурах;
- систематизувати
і
узагальнювати інформацію;
- організувати
і
проводити
наукові дослідження.
володіти:
- навичками самостійного вивчення та використання в роботі
нормативно-правових актів;
- програмним забезпеченням для пошуку інформації, її обробки та
аналізу;
- методиками обчислень та розрахунків митних платежів.

