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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Г алузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна форма  
навчання

заочна форма  
навчання

Кількість кредитів -  
6

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки
Нормативна

Модулів -  1
Спеціальність (освітня 
програма, спеціалізація): 
051 Економіка за 
освітньою програмою 
Митна справа

Рік підготовки:
Змістових модулів -  2 1-й 1-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання -

(назва)

Семестр

Загальна кількість 
годин - 180

2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -  4 
самостійної роботи 
студента -  8

Освітній ступінь: магістр

30 год. 6 год.
Практичні, семінарські

30 год. 6 год.
Лабораторні

год. год.
Самостійна робота

120 год. 164 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -  34% до 66% 
для заочної форми навчання - 7% до 93%
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних 

навичок, які дозволять проводити основні митні операції, розуміти їх 
сутність та порядок здійснення.

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясування ролі 
митної справи в міжнародній економічній перебудові суспільства на шляху 
розвитку ринкових відносин; вивчення системи функціонування митно- 
тарифних відносин, впливу тарифу на національну економіку та вітчизняного 
споживача; дослідження застосування митних режимів, митного оформлення та 
контролю; набуття практичних навичок щодо розрахунку митної вартості 
товарів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає 
загальні компетентності:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
фахові компетентності:
Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності бізнес-структур та 

органів фіскальної служби.
Здатність застосовувати правові норми у зовнішньоекономічній діяльності та 

митній справі
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань 

зовнішньоекономічної діяльності та митної справи.
Здатність здійснювати управління та проводити оцінку ефективності 

діяльності митних органів.
Здатність забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів 

відповідно до заявленого митного режиму.
Вміти застосовувати міжнародне законодавство у сфері технічного 

регулювання в зовнішньоекономічній діяльності. 
очікувані програмні результати навчання:
Показувати уміння креативно мислити, генерувати нові ідеї у професійній 

діяльності.
Використовувати державну ділову мову для забезпечення результативної 

наукової та професійної діяльності у сфері державної фіскальної служби.
Вміти приймати обґрунтовані рішення та адаптуватися до нових умов та 

ситуацій.
Застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної 

співпраці органів фіскальної служби та підприємницьких структур.
Застосовувати сучасні методи і технології для проведення прикладних 

досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи.
Вміти визначати, аналізувати економічні проблеми в діяльності митних 

органів та розробляти заходи щодо їх вирішення.
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Вміти забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів 
відповідно до заявленого митного режиму.

Здатний аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку та знати 
основні теорії розвитку глобальної економіки.

Застосовувати знання інформаційних технологій для виконання функцій та 
завдань органами фіскальної служби.

Володіти міжнародною нормативно-правовою базою та розробляти заходи 
щодо гармонізації та спрощення митних процедур.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні питання митної справи.
Тема 1. Історичний розвиток митної справи в Україні, джерела митної 

справи, митна політика
Періодизація історії митної справи в Україні. Основні поняття митної справи. 

Джерела митної справи -  офіційно-документальні форми вираження та 
закріплення норм митної справи. Митний кодекс України. Митна політика 
України -  різновид державної політики. Система митних органів України. 
Завдання митних органів. Взаємодія митних органів з іншими державними 
органами, підприємствами та громадянами

Тема 2. Митні режими
Загальні положення митних режимів. Внутрішня структура митного 

режиму. Пільги за митними режимами. Митні режими імпорт, експорт, реімпорт, 
реекспорт, тимчасовий ввоз/вивоз. Митні режими відмова на користь держави, 
знищення товарів, митний ліцензійний склад, магазин безмитної торгівлі. Митні 
режими переробка на митній території, переробка поза митною територією, 
митний режим транзит

Тема 3. Основні положення здійснення митного оформлення та 
декларування товарів

Технологія митного оформлення товарів. Документи необхідні для 
проведення митного оформлення. Вантажна митна декларація (ВМД). Митний 
контроль за переміщенням вантажів між митницями. Декларування товарів, 
діяльність митного брокера. Міжнародні державні перевезення вантажів під 
митним контролем. Книжка міжнародних державних перевезень (МДП). 
Експертиза в системі митного контролю. Товари, які заборонені до ввозу, вивозу 
та транзиту через митний кордон.

Змістовий модуль 2. Практичне застосування митних операцій.
Тема 4. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій
Зовнішньоекономічні угоди. Використання правил «Incoterms» при 

складанні контрактів. Пільги при митному оформленні. Митне оформлення 
інвестиційної діяльності, товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної
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власності. Митне оформлення бартерних угод, операцій з давальницькою 
сировиною.

Тема 5. Переміщення через митний кордон України товарів та предметів 
Митне оформлення харчових продуктів під час переміщення через кордон. 

Порядок переміщення через митний кордон валюти, лікарських засобів та 
наркотичних речовин. Переміщення через митний кордон транспортних засобів, 
текстових, аудіо- та аудіовізуальних товарів. Митне оформлення вторинної 
сировини та відходів під час переміщення через кордон. Порядок переміщення 
через митний кордон культурних цінностей, поштових відправлень. Митне 
оформлення гуманітарної допомоги

Тема 6. Відповідальність за порушення митних правил і процедур 
Види порушень митних правил і міри відповідальності. Дія 

законодавства про відповідальність за порушення митних правил. Види 
стягнень, що накладаються за порушення митних правил. Накладення 
стягнень за порушення митних правил. Адміністративна відповідальність за 
порушення митних правил. Злочини в сфері митної справи. Контрабанда, 
незаконний експорт технологій, науково-технічної інформації. Неповернення 
через границю валютних засобів. Відхилення від сплати митних платежів. 
Кримінальна відповідальність за злочини, віднесені до компетенції митних 
органів.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових 
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
лк пр лаб інд с.р. лк пр лаб інд с.р.

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальні питання митної справи

Тема 1. Історичний 
розвиток митної 
справи в Україні, 
джерела митної 
справи, митна 
політика

30 4 4 22 30 1 1 8 20

Тема 2. М итні режими 30 4 4 22 30 1 1 8 20
Тема 3. Основні 
положення здійснення 
митного оформлення 
та декларування 
товарів

30 6 6 18 30 1 1 12 16

Разом за змістовим 
модулем 1

90 14 14 62 90 3 3 28 56
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Змістовий модуль 2. Практичне застосування митних операцій
Тема 4. Митне 
оформлення 
зовнішньоекономічних 
операцій

30 6 6 18 30 1 1 12 16

Тема 5. Переміщення 
через митний кордон 
України товарів та 
предметів

30 6 6 18 30 1 1 12 16

Тема 6.
Відповідальність за 
порушення митних 
правил і процедур

30 4 4 22 30 1 1 8 20

Разом за змістовим 
модулем 2

90 16 16 58 90 3 3 32 52

Усього годин 180 30 30 120 180 6 6 60 108
Модуль 2

ІНДЗ -
Усього годин -

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 - -

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Історичний розвиток митної справи в Україні, джерела 
митної справи, митна політика 4

2 Митні режими 4
3 Основні положення здійснення митного оформлення та 

декларування товарів 6

4 Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій 6
5 Переміщення через митний кордон України товарів та 

предметів 6

6 Відповідальність за порушення митних правил і 
процедур 4

7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 - -
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8. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Історичний розвиток митної справи в Україні, джерела 
митної справи, митна політика 22

2 Митні режими 22
3 Основні положення здійснення митного оформлення та 

декларування товарів 18

4 Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій 18
5 Переміщення через митний кордон України товарів та 

предметів 18

6 Відповідальність за порушення митних правил і 
процедур 22

Разом 108

9. Індивідуальні завдання
Для студентів заочної форми навчання -  контрольна робота.

10. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

-  розповідь -  для оповідної, описової форми розкриття навчального 
матеріалу;

-  пояснення -  для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
-  бесіда -  для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
-  ілюстрація -  для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки);
-  практична робота -  для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань;
-  аналітичний метод -  мисленєвого або практичного розкладу цілого на

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;
-  індуктивний метод -  для вивчення явищ від одиничного до

загального;
-  дедуктивний метод -  для вивчення навчального матеріалу від

загального до окремого, одиничного;
-  проблемний виклад матеріалу -  для створення проблемної ситуації.

11. Очікувані результати навчання з дисципліни
Здатний застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатний до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
Здатний діяти соціально відповідально та свідомо.
Володіє глибокими знаннями у сфері митної справи та оціночної діяльності 

та вміє їх чітко застосовувати при вирішенні проблем;
Володіє інструментами митного регулювання зовнішньоекономічної.
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12. Засоби оцінювання
Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських 

заняттях, контрольна робота за двома змістовними модулями, екзамен.
Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, екзамен.

13. Критерії оцінювання
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні 

види робіт:
-  повнота відповіді та активність роботи студента на семінарському 

занятті оцінюється до 10 балів (7 практичних занять по 10 балів = 70 балів);
-  контрольна робота за змістовними модулями до 30 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та

другий змістовні модулі. Якщо студент набрав менше 60 балів, ним складається 
екзамен.

Для заочного відділення підсумковий контроль (екзамен) визначається як 
сума балів за такими видами робіт: виконання контрольної роботи згідно вимог -  
максимальна оцінка 50 балів, усне опитування під час екзамену -  максимальна 
оцінка -  50 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
БСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 -  100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 Б задовільно60-69 Е

35-59 БХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

1-34 Б
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

14. Рекомендована література 
Базова

1. Дубиніна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: підручник. 
К. : «Центр учбової літератури», 2010. 320 с.

2. Дубиніна А.А., Сорокіна. С.В. Основи митної справи в Україні: навч. 
посібник. К. : ВД«Професіонал», 2003. 350 с.
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3. Митна справа: навч. посіб. / [Кузьмін О. Є. та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. 
Політехніка». Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. 230 с.

4. Митне регулювання: навч. посіб. / [Голомовзий В.М., Панкова Л.А., 
Григор'єв О.Ю. та ін.]. Львів: Львівська політехніка, 2004. 240с.

5. Макогон Ю.В., Яценко А.Б. Митна справа : навч. посіб. К. : ЦНЛ, 2006. 
224 с.

6. Пашко П.В., Каленский Н.Н. Основы таможенного дела в Украине: 
учебное пособие. К.: Знання, 2003. 493 с.

7. Чекмасова І.А. Декларування і митне оформлення товарів із застосуванням 
вантажної митної декларації: навч.-метод.посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. 130 
с.

8. Мережко Н.В., Пашко П.В., Рождественський О.В. Митна справа : 
підручник; за ред. П.В. Пашка. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 572 с.

Допоміжна
1. Основы таможенного дела: учеб. / под общ. ред. В. Г. Драганова. М.: 

ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. 687с.
2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. К.: Основи, 2000. 241с.
3. Краснікова Н.О. Митна політика як інструмент підвищення енергетичної 

безпеки України. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Д.: ДНУ. 
2007. вип. 231: в 9т. Т. IV. С. 603-613.

4. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика»», 2003. 271с.

5. Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. К.: ДМСУ, 2000 р. 
- 542 с.

Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Світової Організації Торгівлі : http://www.wto.org
2. Офіційний сайт Державної митної служби України: 

http: //www.customs .gov.ua/dmsu/control/uk/ index.
3. Незалежний моніторинг політики, що впливає на світову торгівлю (GTA): 

http://www.globaltradealert.org/about
4. Программное обеспечение для профессионалов внешнеэкономической 

деятельност: www.qdpro.com.ua
5. Специализированный сайт, посвященный вопросам внешнеэкономической 

деятельности: www.mdoffice.com.ua
6. Расчет таможенных платежей на легковой автомобиль: 

http://grintransukrame.com/spravochnik/raschet-tamozhennyih-platezhey-na-legkovoy- 
avtomobil/

7. Грузоперевозки из Европы: http://elc-ua.com/
8. Порядок пересечения таможенной границы Украины: 

http://www.mtwtu.org.ua/novosti/896-porjadok-peresechenija-tamozhennoj-granLtsy-ukrainy
9. Грузовая таможенная декларация:

http://consultant.parus.ua/d.asp?r=048MFde0e23003e27b1ba705035b3e4e894cc
10. Правила заполнения таможенной декларации: http://cmpt.com.ua/helpful- 

information/rules-of-entry-to-ukraine/terms-of-customs-declaration

http://www.wto.org
http://www.customs
http://www.globaltradealert.org/about
http://www.qdpro.com.ua
http://www.mdoffice.com.ua
http://grintransukrame.com/spravochnik/raschet-tamozhennyih-platezhey-na-legkovoy-avtomobil/
http://grintransukrame.com/spravochnik/raschet-tamozhennyih-platezhey-na-legkovoy-avtomobil/
http://elc-ua.com/
http://www.mtwtu.org.ua/novosti/896-porjadok-peresechenija-tamozhennoj-granLtsy-ukrainy
http://consultant.parus.ua/d.asp?r=048MFde0e23003e27b1ba705035b3e4e894cc
http://cmpt.com.ua/helpful-information/rules-of-entry-to-ukraine/terms-of-customs-declaration
http://cmpt.com.ua/helpful-information/rules-of-entry-to-ukraine/terms-of-customs-declaration

