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1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області 

менеджменту. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Головним завданням дисципліни є формування у студентів навичок щодо 

самостійного прийняття рішень й формулювання пропозицій з метою 

ефективного управління потоками митної переробки вантажів для 

подальшого успішного опанування основних фахових дисциплін. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Митна справа» є забезпечення 

достатнього рівня підготовки майбутніх менеджерів для прийняття рішень 

з організації митних робіт, формування системи наукових знань в області 

митної діяльності в сучасних умовах роботи митного комплексу України, 

навичок вибору маршруту перевезень, що відповідає вимогам 

кваліфікаційної характеристики спеціаліста даного напряму.  
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4 Результати навчання 
 ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН 15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності. 

ПРН 19. Оцінювати участь підприємств у євроінтеграційних процесах та 

виявляти перспективи їх майбутнього розвитку. 

  

5 Кредити ECTS 
 90 годин = 3 кредити ECTS 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Загальні засади митної справи в 

Україні 
2 1 6 

Тема 2. Митний контроль та митне 

оформлення 
2 1 7 

Тема 3. Особливості митного оформлення 

експортно-імпортних операцій 
2 1 7 

Тема 4. Переміщення товарних потоків 

через митний кордон  
2 1 7 

Тема 5. Митні процедури при переміщенні 

товарних потоків через митний кордон 

України  

2 1 6 

Тема 6. Суб’єкти та об’єкти митної 

діяльності  
2 1 7 

Тема 7. Перевезення, зберігання і 

розпорядження товарними потоками, що 

перебувають під митним контролем  

2 1 7 

Тема 8. Міжнародні правила інтерпретації 

комерційних термінів Інкотермс в митній 

діяльності 

2 1 7 

Тема 9. Оптимізація митних платежів 2 1 7 

Тема 10. Інформаційні технології в 

організації митної справи 
2 1 7 

Тема 11. Логістичний документообіг в 

організації митної справи 
2 1 7 

Тема 12. Міжнародне нормативно-правове 

забезпечення митної діяльності 
2 1 7 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки 

1. Загальні засади митної справи в Україні За розкладом 

2. Митний контроль та митне оформлення За розкладом 

3. Особливості митного оформлення експортно-імпортних 

операцій 
За розкладом 



 
4. Переміщення товарних потоків через митний кордон  За розкладом 

5. Митні процедури при переміщенні товарних потоків 

через митний кордон України  

За розкладом 

6. Суб’єкти та об’єкти митної діяльності  За розкладом 

7. Перевезення, зберігання і розпорядження товарними 

потоками, що перебувають під митним контролем  

За розкладом 

8. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів 

Інкотермс в митній діяльності 
За розкладом 

9. Оптимізація митних платежів За розкладом 

10. Інформаційні технології в організації митної справи За розкладом 

11. Логістичний документообіг в організації митної справи За розкладом 

12. Міжнародне нормативно-правове забезпечення митної 

діяльності 
За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  
Вибіркові завдання Кінцеві терміни підготовки 

Описати основні характеристики зони митного контролю.  За розкладом 

Обґрунтувати основні відмінності між фактурною 

(контрактною) та митною вартістю товарів. 

За розкладом 

Сформулювати та охарактеризувати зміст поняття «митний 

режим». Навести практичні приклади. 

За розкладом 

Назвати та охарактеризувати послідовність проведення 

митного аукціону. 

За розкладом 

Охарактеризувати діяльність магазину безмитної торгівлі на 

практичному прикладі. 

За розкладом 

Охарактеризуйте основні етапи розвитку митної справи. За розкладом 

Охарактеризувати поняття митної вартості: її призначення, 

основні завдання, методи визначення при імпорті та при 

експорті товарів. 

За розкладом 

Охарактеризувати внутрішню побудову митного режиму. За розкладом 

Дати розгорнуту характеристику діяльності митних складів. За розкладом 

Охарактеризувати діяльність вільної митної зони. За розкладом 

Охарактеризувати сутність митної політики України. За розкладом 

Охарактеризувати основні завдання митної статистики. За розкладом 

Охарактеризувати діяльність складів тимчасового 

зберігання. 

За розкладом 

Охарактеризувати діяльність вантажного митного 

комплексу. 

За розкладом 

Дати характеристику засобам тарифного та нетарифного 

регулювання в рамках митної політики. 

За розкладом 

Назвіть основні моменти та особливості заповнення митної 

декларації. 

За розкладом 

Назвати та охарактеризувати основні положення, які треба 

враховувати при виборі митного режиму. 

За розкладом 

Розкрити сутність правил оформлення митних документів. За розкладом 

Охарактеризувати технологічну схему митного контролю. За розкладом 



 
Охарактеризувати структуру та застосування Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТЗЕД). 

За розкладом 

Розкрити сутність основного призначення системи митного 

транзиту. 

За розкладом 

Дайте розгорнуту характеристику діяльності митних 

брокерів та агентів з митного оформлення. 

За розкладом 

Опишіть мету використання правил Інкотермс під час 

здійснення митної діяльності. 

За розкладом 

Опишіть роль та значення Митної конвенції про міжнародне 

перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародних 

дорожніх перевезень (МДП). 

За розкладом 

Доведіть, чи звільняються від митного огляду в пунктах 

пропуску через митний кордон України вантажі, що 

перевозяться з дотриманням процедури МДП. 

За розкладом 

Назвати та коротко охарактеризувати діючі митні режими за 

Митним кодексом України. 

За розкладом 

Охарактеризувати, за яких умов митниця здійснює пропуск 

товарів і транспортних засобів через митний кордон 

України. 

За розкладом 

Назвіть особливості митної справи та нормативно-правового 

забезпечення митної діяльності в країнах, що  входять до 

митних союзів. 

За розкладом 

Охарактеризуйте структуру та функції Всесвітньої митної 

організації (ВМО). 

За розкладом 

Охарактеризувати основні положення митних режимів 

«експорт» та «імпорт». 

За розкладом 

Охарактеризуйте особливості заповнення транспортної 

документації при здійсненні міжнародних перевезень. 

За розкладом 

Охарактеризувати діяльність ГАТТ у міжнародній митній 

діяльності. 

За розкладом 

Назвати та охарактеризувати документи, необхідні для 

проведення митного оформлення. 

За розкладом 

Охарактеризувати порядок проведення сертифікації товарів 

при їх митному оформленні. 

За розкладом 

Назвати спільні та відмінні риси митних режимів «знищення 

або руйнування» та «відмова на користь держави». 

За розкладом 

Назвіть обов’язкові умови, які мають бути передбачені в 

зовнішньоекономічному договорі (контракті). 

За розкладом 

Розкрити сутність оподаткування товарів та інших предметів 

в залежності від обраного митного режиму. 

За розкладом 

Охарактеризуйте здійснюється митне оформлення 

міжнародних експрес-відправлень недокументального 

характеру при надходженні на адресу фізичних осіб. 

За розкладом 

Охарактеризуйте основні міжнародні конвенції з митних 

питань.  

За розкладом 

Охарактеризуйте зміст Митного Кодексу України як 

основного закону регулювання митних відносин України. 

За розкладом 



 
Опишіть процес контролю за доставкою товарів, що 

вивозяться з або ввозяться до митної території України. 

За розкладом 

Охарактеризуйте процес надання митних пільг 

представникам іноземних держав. 

За розкладом 

Опишіть процес визначення митної вартості при здійсненні 

поставок товарів за умовами Інкотермс. 

За розкладом 

Дайте характеристику документам, які є підставою для 

надання дозволу на вивезення товарів та інших предметів із 

зони митного контролю та порту. 

За розкладом 

Опишіть необхідні умови здійснення успішного 

функціонування будь-якої транзитної системи. 

За розкладом 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр 4 семестр навчальна дисципліна 

«Митна справа» базується 

на знаннях таких дисциплін, 

як «Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств», та 

взаємопов’язана з 

дисципліною «Логістика». 

2-й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.  

Списування під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Митна справа» здійснюється в балах відповідно до табл.1. 

Таблиця 1 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумкови

й контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 КР2 

3 3 3 3 10 4 3 3 4 4 3 3 4 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т12 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 
 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом 

семестру у наступних формах: усного опитування студентів на практичних 

заняттях та оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання 

практичних задач; експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 



 
Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог 

навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 

балів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни «Митна справа» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 
 

  

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді 

студента на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну 

оцінку за результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента (див. табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 



 

12 Політика дисципліни 
 - курс передбачає роботу в колективі, 

- середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики, 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін, 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що пропустив 

заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням заняття, і при 

цьому має право бути присутнім на заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт відбувається із 

дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з Кодексом 

академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського 

університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 

  

16 Рекомендовані джерела інформації 
 1. Конституція України (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80. 

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-VI (зі змінами та 

доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

3. Закон України від 16.04.1991 №959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12


 
4. Закон України від 04.11.1991 №1777-XII «Про державний кордон України» 

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-

zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62364.html. 

5. Закон України від 05.11.2009 №1710-VI «Про прикордонний контроль» // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-

zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62355.html. 

6. Положення про митні декларації // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF. 

7. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів 

Міжнародної торгової палати // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_007. 

  

17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який:  

- наполегливий і антиледачий, 

- уважний та допитливий, 

- стресостійкий та з почуттям гумору, 

- креативний та життєрадісний! 

 

Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) і тоді 

успіх прийде сам! До зустрічі! 
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