ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

(ЗА ВИДАМИ)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
Ступені бакалавра та магістра

Випускова кафедра – міжнародних перевезень та митного контролю

Спеціальність «Транспортні технології (за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»

Освітній
ступінь
бакалавра
здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується
закладом
вищої освіти у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти
освітньої
програми,
обсяг
якої
становить 120–240 кредитів ЄКТС.

ЗДОБУТИ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА МОЖНА НА ОСНОВІ:
▪повної загальної середньої освіти (строк навчання за денною формою здобуття освіти – 3 роки
10 місяців, за заочною – 4 роки 10 місяців);
▪освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступені молодшого
бакалавра, здобутого як за спорідненою, так і за будь-якою іншою спеціальністю (скорочений
строк підготовки для випускників технікумів та коледжів за денною формою здобуття освіти –
1 рік 10 місяців, за заочною – 2 роки 10 місяців).

Спеціальність «Транспортні технології (за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
Освітній
ступінь
магістра
добувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується закладом
вищої освіти у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти
відповідної освітньої програми. Обсяг
освітньої
програми
підготовки
магістра становить 90–120 кредитів
ЄКТС,
обсяг
освітньо-наукової
програми – 120 кредитів ЄКТС. Особа
має право здобувати ступінь магістра
за умови наявності у неї ступеня
бакалавра.
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА
приймаються вступники, які мають ступінь (ОКР) бакалавра або ОКР спеціаліста, а також
вступники, які мають ступінь магістра з іншої спеціальності.
Строк навчання за денною формою та заочною формами здобуття освіти на основі освітнього
ступеня (ОКР) бакалавра, здобутого за цією ж спеціальністю (напрямом, який відповідає
спеціальності), на основі ОКР спеціаліста, здобутого за цією ж або спорідненою спеціальністю; на
основі освітнього ступеня (ОКР) бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом, який не
відповідає спеціальності), на основі ОКР спеціаліста, освітнього ступеня магістра, здобутого за
іншою спеціальністю, – 1 рік 4 місяці.

Спеціальність
Спеціальність
«Транспортні
«Транспортні
технології
технології
(на(за
автомобільному
видами)»
транспорті)»
Освітня
Освітня
програма
програма
«Митна
«Митна
справа
справа
у транспортній
у транспортній
галузі»
галузі»

Майбутні фахівці поглиблено вивчають принципи здійснення митної справи та засади митної
справи у транспортній галузі, порядок переміщення через митний кордон товарів і
транспортних засобів; митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків
і зборів; процедури митного контролю транспортних засобів та оформлення перевізних
документів; способи боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
Принципи здійснення митної справи:
➢ виключна юрисдикція України на її митній території;
➢ виключні повноваження митних органів України
щодо здійснення державної митної справи;
➢ єдиний
порядок
переміщення
товарів
та
транспортних засобів через митний кордон України;
➢ спрощення законної торгівлі;
➢ рівність та правомірність інтересів усіх суб'єктів
господарювання незалежно від форми власності;
➢ відповідальність всіх учасників відносин за
виконання основних положень Митного Кодексу.

Засади митної справи у транспортній галузі
становлять:

➢розміри податків і зборів та умови митного

обкладення товарів і дорожньо-транспортних
засобів;
➢спеціальні митні зони і митні режими на
території країни,
➢перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких
через територію країни забороняється.

Спеціальність «Транспортні технології (за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»

Освітній процес
Студенти вивчають такі профільні дисципліни:

у рамках підготовки бакалаврів:

❖Інформаційні системи і технології на транспорті.
❖Проектний аналіз.
❖Нормативно-правове регулювання у митній справі.
❖Основи теорії транспортних процесів і систем.
❖Організація транспортної та митної діяльності.
❖Проектування транспортно-термінальних систем.
❖Організація діяльності митних органів.
❖Міжнародне співробітництво у митній справі.
❖Митно-тарифне та нетарифне регулювання
зовнішньоекономічної діяльності.
❖Технологія доставки вантажів у різних митних режимах.
❖Методи оптимізації функціонування митних термінальних
комплексів .
❖Технічні засоби митного контролю.
у рамках магістерської підготовки:
➢ Інформаційно-комунікаційні технології на транспорті.
➢ Моделі та методи оптимізації перевезень у міжнародному
сполученні.
➢ Транспортно-експедиторська діяльність при виконанні
міжнародних перевезень.
➢ Митно-логістичне забезпечення виробничих процесів.
➢ Аутсорсинг у митно-логістичній діяльності.
➢ Інтегровані митні системи.
➢ Моделювання діяльності об'єктів митно-логістичної
інфраструктури.
➢ Сучасні методи організації митного контролю на транспорті.
➢ Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності.
➢ Економічне обґрунтування стратегій розвитку митної справи.
➢ Інформаційні системи управління в митній справі.

Спеціальність «Транспортні технології (за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»

2 курс

3 курс

4 курс

• навчальна
• виробнича
• переддипломна

магістратура

бакалаврат

Закріплення теоретичних знань практикою

1 курс

• виробнича

• науководослідницька
2 курс

Інформація, зібрана на підприємствах транспортної та митної інфраструктури, де студенти
проходять практику, є основою для підготовки і захисту
кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра.

Спеціальність
«Транспортні
технології (за видами)»
Кафедра
міжнародних
перевезень
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю

Працевлаштування випускників:
➢
➢
➢
➢
➢

Транспортні та експедиційні підприємства.
Склади та транспортно-складські термінали.
Митно-брокерські підприємства.
Міністерство інфраструктури України.
Державна митна служба України:
➢
➢
➢
➢

митниці;
пункти пропуску;
відділи митного оформлення;
митні пости.

Дипломовані фахівці кваліфіковано забезпечують:
•порядок переміщення через митний кордон товарів і
транспортних засобів;
•митне регулювання, пов'язане з встановленням та
справлянням податків і зборів;
•процедури митного контролю імпортно-експортних та
транзитних вантажопотоків.

Кафедра
міжнародних
Спеціальність
«Транспортні перевезень
технології (за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю
Випускову кафедру очолює
Прокудін Георгій Семенович


доктор технічних наук,



професор,



академік Української Академії Економічної
кібернетики,



Відмінник освіти України,



автор понад 380 наукових та навчальнометодичних праць,



власник 31 свідоцтва про внесення суб’єкта
підприємницької діяльності до Реєстру
виробників та розповсюджувачів програмного
забезпечення,



керівник аспірантів, дев’ять з яких успішно
захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук.

Спеціальність «Транспортні технології (за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»

Історія та працівники кафедри
1966

•Автомобільні
перевезення та
безпека руху

1976

•Організація та
управління

1981

•Експлуатація
автомобільного
транспорту і
організація
дорожнього руху

1993

•Транспортні
системи

2008

•Транспортні
технології

2011

•Міжнародні
перевезення та
митний контроль

Наша
кафедра:
17 викладачів:
4 професорів,
9 доцентів,
4 старші
викладачі.

Кафедра
має
сучасну
матеріально-технічну
базу,
зокрема
мультимедійний клас, оснащений найновішою технікою та спеціальними
навчальними програмами.

Кафедра
міжнародних
перевезень
Спеціальність
«Транспортні технології
(за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю
Взаємодія з профільними організаціями та підприємствами

На
базі
Навчальногоконсультаційного
центру
(НКЦ) Асоціації міжнародних
автомобільних перевізників
(АсМАП)
України
було
створено філію кафедри
міжнародних перевезень та
митного контролю

На базі НКЦ АсМАП України постійно проводиться підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Кафедра
міжнародних
перевезень
Спеціальність
«Транспортні технології
(за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю
Взаємодія із профільними організаціями та підприємствами
За підтримки НКЦ АсМАП для
проведення
практичних

зі
та

студентами
лабораторних

занять з профільних дисциплін
залучаються фахівці передових
транспортних

підприємств

організацій,

які

та

діляться

безцінним досвідом.
Заняття проводяться не тільки
в

навчальних

класах

та

спеціалізованих лабораторіях,
а й у «польових умовах» – на
територіях
підприємств.

транспортних

Кафедра
міжнародних
перевезень
Спеціальність
«Транспортні технології
(за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю
НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО»

З метою удосконалення практичного
досвіду студентів та забезпечення їх
подальшого працевлаштування, залучення
студентів
до
наукової
діяльності
та
впровадження наукових розробок у практику,
кафедра, за підтримки Асоціації міжнародних
автомобільних перевізників України, щорічно
проводить науково-практичні конференції,
матеріали
яких
знаходять
широке
відображення
в
ЗМІ:
журналі
«Автоконтинент»,
телевізійній
програмі
«Укравтоконтинент»
на
всеукраїнському
інформаційному телеканалі «5 канал».

Кафедра
міжнародних
перевезень
Спеціальність
«Транспортні технології
(за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю
Наукова робота кафедри
Щорічно проводиться наукова конференція професорськоОсновні напрями наукової
викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених
роботи кафедри
➢ розробка наукових основ
ефективного управління
пасажиро- та
вантажопотоками;
➢ загальна теорія
транспортних
накопичувальних систем;
➢ сучасні методи
маршрутизації;
➢ митна логістика;
➢ математичне моделювання
транспортних процесів і
систем;
➢ теоретичні основи
оптимізації перевезень
пасажирів і вантажів у
транспортних системах;
➢ мультимодальні
перевезення.

структурних підрозділів університету

Студенти-переможці
отримують
грошові
премії, а їх роботи
беруть
участь
у
Всеукраїнських
конкурсах.

За науковими напрямками кафедра
поділяється на 2 підсекції
Міжнародні перевезення та митний контроль
Керівник - доктор технічних наук, професор Прокудін Г.С.
Дослідження операцій у транспортних системах
Керівник - кандидат технічних наук, професор Кунда Н.Т.

Кафедра
міжнародних
перевезень
Спеціальність
«Транспортні технології
(за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю
Наукова робота кафедри
Призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з організаторами

м. Кременчук

Кафедра
міжнародних
перевезень
Спеціальність
«Транспортні технології
(за видами)»
Освітня програма «Митна справа у транспортній галузі»
та митного контролю
Кафедрою міжнародних перевезень та митного контролю від 2011 року видані:
➢ вісім навчальних посібників;
➢ два навчально-термінологічні словники для
фахівців з організації міжнародних перевезень та
митного контролю на транспорті;
➢ 25 методичних вказівок до виконання курсових
проектів та розрахунково-графічних робіт;

Також отримано 36 свідоцтв про внесення СПД
до Реєстру виробників та розповсюджувачів
програмного забезпечення.

➢ вісім методичних розробок до виконання дипломних проектів і магістерських робіт;
➢ понад 40 методичних вказівок до виконання практичних, лабораторних та контрольних робіт.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Бібліотека НТУ
Бібліотека НТУ – це:
• вебсторінка www.library.ntu.edu.ua з
електронним каталогом,
• електронні
копії
навчальнометодичної літератури з цілодобовим
доступом,
• підручники,
• навчальні посібники,
• методичні розробки.
Фонд
наукової,
навчальної,
довідкової літератури та періодичних
видань становить понад 550 000
примірників.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Студентське містечко НТУ
Студентське містечко НТУ – це:
• п’ять гуртожитків, що забезпечують
житлом всіх іногородніх студентів;
• медпункт;
• стоматологічний кабінет;
• локальна комп'ютерна мережа із
цілодобовим доступом в інтернет.

Студмістечко розташоване у самому
серці Києва – на Печерську!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Студентська їдальня НТУ

Улюблене місце зустрічі студентів – простора їдальня з двома залами та буфет.
Помірні ціни та хороша компанія гарантовані!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Центр студентської творчості та дозвілля НТУ

У

Центрі

студентської

творчості

та

дозвілля НТУ працюють творчі гуртки:

•

вокальна студія;

•

хореографічна студія;

•

Клуб веселих та найкмітливіших (КВН).

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Спорткомплекс НТУ
НТУ має один з
найкращих
спорткомплексів у Києві!
Діють безкоштовні секції з:
• волейболу;
• баскетболу;
• футболу;
• бадмінтону;
• плавання;
• легкої атлетики;
• гирьового спорту;
• боротьби.
Велику популярність має мотоспорт – університетська команда відома по всій Україні та за її межами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Басейн НТУ

У басейні шість доріжок довжиною 25 м, його максимальна глибина – 4,5 м.
Підтримується температура води близько 27°С.
Очищення води: 70 % - озоном, 30 % - гіпохлоридом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Тренажерний зал
НТУ

У тренажерному залі можна займатися не тільки на тренажерах,
але й йогою, айкідо, шейпінгом, кікбоксингом і рукопашним боєм.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Спортзал НТУ

Для любителів командних видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу) –
багатофункціональний спортивний зал.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Спортмайданчик НТУ

Біля спорткомплексу розташоване спортивне містечко з тренажерами та
стадіоном.

Кафедра міжнародних перевезень
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
та митного контролю
Військова підготовка
Студенти можуть пройти НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ
ЗАПАСУ у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського
на кафедрі підготовки офіцерів запасу.
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває
2 роки (4 семестри та літні військові збори).
Можлива підготовка як за
державним замовленням, так і за
кошти фізичних, юридичних осіб.
Питання щодо набору на
навчання вирішуються через
деканати факультетів
Національного транспортного
університету.
Строки подання документів і проведення конкурсного відбору уточнюються
щороку.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Контактна інформація:
Адреса університету:
Україна, 01010,
м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1,
телефон: (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
Приймальна комісія: кімн. 119б, тел. (044) 280-54-09
Кафедра МП та МК: кімн. 437, тел. (044) 280-84-02
е-mail: mptamk@ukr.net
З більш детальною інформацією можна ознайомитись
на сайті університету http://www.ntu.edu.ua

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
А чи знаєте ви, що?
Національний транспортний університет розташований у історичній
частині Києва, де минуле і майбутнє тісно переплелися!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
А чи знаєте ви, що?
Яка б не була погода за вікном – атмосфера
у Національному транспортному університеті
завжди позитивна і
налаштована на навчання!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
А чи знаєте ви, що?
Національний транспортний університет –
це місце, де ви отримаєте якісну освіту,
знайдете друзів і проведете незабутні роки!!!
Двері НТУ завжди відкриті
для вас!

