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Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують профіль фахівця в області менеджменту. 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 опануван-
ня основних фахових дисциплін.

У процесі вивчення дисципліни студентам потрібно ознайомитися з формування системного уявлен-
ня про сутність суспільних відносин, що виникають між підприємствами, державою, а також третіми 
особами при здійсненні переміщення товарів через митний кордон України; засвоїти норматив-
но-правові норми, які регулюють суспільні відносини для належного митного оформлення потоків, 

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 характери-
стики спеціаліста даного напряму. Основні цілі вивчення дисципліни «Митна справа»: формування 
у студентів  системного уявлення про сутність суспільних відносин, що виникають між підприєм-
ствами, державою, а також третіми особами при здійсненні переміщення товарів через митний 
кордон України; засвоєння нормативно-правових норм, які регулюють суспільні відносини для 
належного митного оформлення потоків, котрі проходять через митний кордон України; 

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.

3 кредити ECTS / 90 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Загальні засади 
митної справи в Україні

Змістовий розділ 1. Концептуальні засади митної діяльності

6 2 21 3 8 6

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

3
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2. Спеціальні митні процедури

Тема 2. Митний контроль 
та митне оформлення
Тема 3. Особливості 
митного оформлення 
експортно-імпортних 
операцій

7 2 1 7

7

7

7

7

2

2

1

1 4

4

4

7

7

7

Тема 4. Переміщення 
товарних потоків через 
митний кордон 

Контрольна робота №1 4 2 2

31 8 6 17 29 2 27Разом за змістовим 
розділом 1

16 16

10

58

41 57

90

61

4 2

2 2

84

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього разом

Тема 5. Митні процедури 
при переміщенні товарних 
потоків через митний 
кордон України 

Тема 6. Суб’єкти та 
об’єкти митної діяльності 

6

7

7

7

7

7

7

4

859

90

5

1

9 7

Тема 8. Міжнародні 
правила інтерпретації 
комерційних термінів 
Інкотермс в митній 
діяльності

7 1 51

1 2

7

Тема 9. Оптимізація 
митних платежів 1

5

5 9 7

Тема 10. Інформаційні 
технології в організації 
митної справи
Тема 11. Логістичний 
документообіг в організа-
ції митної справи

Тема 12. Міжнародне 
нормативно-правове 
забезпечення митної 
діяльності

Контрольна робота №2

1

1

1

51

1

7

7

7

7

7

8

7

51

2 2

8

7

1

7

Тема 7. Перевезення, 
зберігання і розпоряджен-
ня товарними потоками, 
що перебувають під 
митним контролем 

1 1

1

1 5

5

7

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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1 семестр 4 семестр Так 2 курс Вільного вибору

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Загальні засади митної справи в Україні
Митний контроль та митне оформлення
Особливості митного оформлення експортно-імпортних операцій
Переміщення товарних потоків через митний кордон 
Митні процедури при переміщенні товарних потоків через митний кордон України 
Суб’єкти та об’єкти митної діяльності 
Перевезення, зберігання і розпорядження товарними потоками, що перебувають під митним контро-
лем 
Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів Інкотермс в митній діяльності
Оптимізація митних платежів
Інформаційні технології в організації митної справи

Перелік обов’язкових завдань7

Описати основні характеристики зони митного контролю. 
Обґрунтувати основні відмінності між фактурною (контрактною) та митною вартістю товарів.
Сформулювати та охарактеризувати зміст поняття «митний режим». Навести практичні приклади.
Назвати та охарактеризувати послідовність проведення митного аукціону.
Охарактеризувати діяльність магазину безмитної торгівлі на практичному прикладі.
Охарактеризуйте основні етапи розвитку митної справи.
Охарактеризувати поняття митної вартості: її призначення, основні завдання, методи визначення 
при імпорті та при експорті товарів.
Охарактеризувати внутрішню побудову митного режиму.
Дати розгорнуту характеристику діяльності митних складів.
Охарактеризувати діяльність вільної митної зони.
Охарактеризувати сутність митної політики України.
Охарактеризувати основні завдання митної статистики.
Охарактеризувати діяльність складів тимчасового зберігання.
Охарактеризувати діяльність вантажного митного комплексу.
Дати характеристику засобам тарифного та нетарифного регулювання в рамках митної політики.
Назвіть основні моменти та особливості заповнення митної декларації.
Назвати та охарактеризувати основні положення, які треба враховувати при виборі митного 
режиму.
Розкрити сутність правил оформлення митних документів.
Охарактеризувати технологічну схему митного контролю.
Охарактеризувати структуру та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності (УКТЗЕД).
Розкрити сутність основного призначення системи митного транзиту.
Дайте розгорнуту характеристику діяльності митних брокерів та агентів з митного оформлення.
Опишіть мету використання правил Інкотермс під час здійснення митної діяльності.
Опишіть роль та значення Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 
книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП).

Перелік вибіркових завдань8

8

10



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) та 
балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни і 
складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Політика дотримання академічної доброчесності14
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ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
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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.
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.
Положення про митні декларації // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF.
Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_007.

Додаткові інформаційні ресурси
Закон України від 03.04.1997 №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» // [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/168/97-%D0%B2%D1%80.
Закон України від 19.09.2013 №584-VII «Про Митний тариф України» // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62371.html.
Закон України від  18.12.1991 № 1996-XII «Про акцизний збір» // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1996-12.
Постанова КМУ від 21.05.2012 №450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» // 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/postanovi/62451.html.
Постанова КМУ від 21.05.2012 №447 «Про затвердження Порядку застосування спеціальних спро-
щень, що надаються уповноваженому економічному оператору» // [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/postanovi/62449.html.
Лист ДФС України від 29.09.2016 №32089/7/99-99-18-02-02-17 «Про заповнення митної декларації» 
// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/listi/69876.html.
Постанова ВГСУ №29/375-07 «Про вплив недотримання правил «Інкотермс» на дійсність договору» 
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


