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Метою ОПП «Митна справа» є:

підготовка кваліфікованих,
конкурентоспроможних бакалаврів,
які володіють загальними і
фаховими компетентностями,
здатних реалізувати здобуті знання,
принципи та нормативно-правові
засади здійснення державної митної
справи та вміння в майбутній
професійній діяльності



Програма забезпечує отримання поглиблених знань з
організації, ефективного функціонування та розвитку
підприємницьких, торговельних і біржових структур з
акцентом на формування теоретичного базису, прикладних та
дослідницьких навичок з митної справи і експертно-
товарознавчого забезпечення діяльності у сфері
торговельного підприємництва.

Виконується в активному дослідницькому середовищі,
забезпечує набуття практичних навичок шляхом проходження
виробничої практики в органах Державної митної служби
України, логістичних, зовнішньоторговельних і брокерських
компаніях, реалізується шляхом проведення практичних і
лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи,
розвиває перспективи підготовки магістрів

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО 

ФОРМУЮТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРІВ З МИТНОЇ СПРАВИ :

 Здатність здійснювати митний контроль та митне оформлення

товарів, забезпечувати виконання митних процедур щодо

окремих груп товарів відповідно до заявленого митного

режиму.

 Здатність визначати заходи по запобіганню митним

правопорушенням та контрабанді товарів, розробляти митні

логістичні системи різного рівня.

 Здатність аналізувати та здійснювати товарознавчу оцінку

асортименту, споживних властивостей, умов зберігання

наявних на ринку товарів та обирати критерії оцінки їх якості.

 Здатність проводити ідентифікацію та використовувати сучасні

методи визначення якості та безпечності товарів з метою

виявлення їх фальсифікації відповідно до вимог державних і

міжнародних стандартів.



Кар’єрні можливості 

випускників 

ОПП «МИТНА СПРАВА»

інспектор митної 

служби

товарознавець агент з митного 

оформлення

торговий брокер керівники Державної митної 
служби України

спеціаліст з питань кадрової 

роботи та державної служби



ОБРАВШИ НАС ВИВЧАТИМЕТЕ:
 Торговельне підприємництво

та комерційна діяльність;

 Митна справа;

 Товарознавство;

 Митна експертиза товарів;

 Організація торгівлі;

 Бухгалтерський облік;

 Економіка підприємства;

 Біржова діяльність;

 Митний контроль і митне

оформлення товарів;

 Митна логістика;

 Ідентифікація та

фальсифікація товарів;

 Маркетинг;

 Менеджмент та інші

дисципліни



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ:

 Для реалізації освітньої програми залучено

висококваліфікований професорсько-

викладацький склад, який має практичний

досвід роботи за профілем дисциплін, що

викладаються, займаються науково-

дослідницькою і практичною діяльністю, а

такоже практиків митної справи, фахівців та

представників митних організацій, компаній

митного оформлення та митної логістики.



Митна справа – це цікава та захоплююча сфера 

професійної діяльності, де завжди є можливість 

кар’єрного зростання та підвищення рівня 

кваліфікації.

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!


