
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ МИТНИХ ОРГАНІВ” 

вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Система економічних, організаційних і правових відносин у митній діяльності, що дозволяє з 

урахуванням діючих нормативних і законодавчих актів на основі аналізу розрахунків і прогнозів 

приймати відповідні рішення управління майном митної організації. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Формування теоретичних знань та практичних навичок з економіки та фінансів митної 

справи, розвитку форм і методів економічного управління митною організацією в ринкових 

умовах. 

 

Основні завдання 

‒ Забезпечення підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності в області 

економіки та фінансів митної справи; 

‒ Формування у студентів теоретичних знань щодо тенденцій, закономірностей і принципів 

розвитку митної діяльності та  їх застосування у професійній діяльності; 

‒ Розвиток практичних навичок і умінь вирішення фінансово-економічних завдань в процесі 

митної діяльності, оцінки результативності діяльності митних органів; планування поточної 

діяльності і розвитку митної організації. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Економіка та фінанси митних органів”, ґрунтується на 

знанні  таких навчальних дисциплін як ‟Вступ у спеціальність”, ‟Економічна теорія”,  ‟Економіка 

підприємства”,, ‟Бухгалтерський облік”, і передує таким навчальним дисциплінам як ‟Основи 

ЗЕ”, ‟Міжнародна економіка”, ‟Податкова система”, ‟Митний менеджмент”, ‟Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю”, ‟Митний контроль і митне оформлення„, ‟Адміністрування 

митних платежів”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати:  

‒ законодавчі, нормативні та правові акти, що регламентують економічну діяльність 

митних організацій;  

‒ закономірності розвитку, планування, розміщення, ресурсне забезпечення митних 

організацій;  

‒ прикладні аспекти розвитку форм і методів економічного управління митною 

організацією в сучасних умовах господарювання;  

‒ методи визначення соціально-економічної ефективності митної справи. 

б) уміти:  

‒ оцінювати ресурсне забезпечення митних органів;  

‒ обґрунтовувати потребу митних органів у економічних ресурсах; 

‒ планувати діяльність митних органів та їх розвиток. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основні економічні концепції функціонування митної організації.  

Тема 2. Митна політика і методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 3. Поділ праці і внутрішньогалузева виробнича структура митних органів.  

Тема 4. Планування і контроль в митних органах.  

Тема 5. Ресурси митної організації: основні засоби, оборотні кошти, капітальне будівництво, 

трудові ресурси.  

Тема 6. Оцінка ефективності використання ресурсів митної організації. 



Тема 7. Організація матеріально-технічного забезпечення митних органів.  

Тема 8. Сутність, форми і основні напрямки НТП в митних органах. 

Тема 9. Фінансове планування і контроль в митних органах. 

Тема 10. Соціально-економічна і санітарно-екологічна ефективність митної справи. 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: д.е.н., доцент Ситник Н.С. 
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