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Опис дисципліни 

Дисципліна «Митна справа» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань щодо 

сутності та особливостей реалізації митної справи, функціонування митних інституцій в державі, 

здійснення митної політики через митно-тарифні та нетарифні інструменти, використання 

сучасних інформаційних технологій при здійсненні митного контролю та митного оформлення 

товарів і транспортних засобів, набуття практичних навичок використовувати одержані знання для 

обґрунтування складних професійних рішень і вирішення проблем під час професійної діяльності 

в умовах невизначеності, ризиків та динамічних змін у митній сфері. 

 

Структура курсу 
 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. 

Організація 

митної справи та 

митної політики в 

Україні 

Знати митну термінологію, розуміти соціально-

економічну сутність митної політики держави,роль 

митної справи як інструменту державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тести, 

питання 

2. 

Нетарифне 

регулювання 

зовнішньоекономі

чної діяльності 

Знатиособливості застосування державою заходів 

нетарифного регулювання сфери ЗЕД, розумітидію 

нетарифних інструментів, їх ефективності в 

українській та зарубіжній митній практиці; 

розумітипринципи, методи та інструменти митного 

регулювання. 

Тести, 

питання 

3. 

Тарифне 

регулювання 

зовнішньої 

торгівлі 

Вивчити особливості митно-тарифного 

регулювання, вміння визначати фактурну та митну 

вартість товарів, застосування методів визначення 

митної вартості, знати правові аспекти визначення 

митних платежів та особливості їх декларування. 

Тести, 

питання, 

задачі 
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4. 

Митні режими та 

особливості 

переміщення 

товарів та 
іншихпредметів 

через митний 

кордон України 

Знати особливості нормативно-правового 

регулювання митних режимів та розуміти 

особливості функціонування митних режимів при 

різних видах переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України; 

демонструвати навички обґрунтування рішень 

щодо застосування митних режимів, особливостей 

митного оподаткування та здійснення митного 

оформлення та митного контролю. 

Тести, 

питання 

5. 

Митний контроль: 

його організація 

та форми 

Знати організаційні засади здійснення митного 

контролю, послідовністьстадій та форм митного 

контролю, демонструвати навички використання 

технічних та спеціальних засобів митного 

контролю товарів, предметів та транспортних 

засобів. 

Тести, 

питання 

6. 

Митне 

оформлення і 

декларування 

товарів 

Вміти застосовувати сучасні програмні технології у 

процесі здійснення митного оформлення та 

декларування товарів і транспортних засобів, знати 

форми митного декларування, види декларацій та 

особливості їх подання та заповнення,формування 

та аналіз основних митних документів, які 

використовуються у митному адмініструванні. 

Тести, 

питання 

7. 

Порушення 

митних правил та 

контрабанда 

товарів 

Вміти застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для ідентифікації місць 

приховування товарів, заборонених предметів при 

перетині митного кордону держави, знати 

послідовність дій учасників митних правовідносин 

в процесі притягнення до відповідальності за 

порушення митних правил . 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Митна справа» використовуються такі засоби оцінювання 

та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентації 

результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів 

самостійної роботи студентів; аргументованість наукової дискусії; інші види індивідуальних і 

групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання.Для виконанняіндивідуальнихзавдань і 

проведенняконтрольнихзаходіввстановлюютьсяконкретнітерміни. 

Перескладаннямодуліввідбувається з дозволудирекції факультету за наявностіповажних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політикащодоакадемічноїдоброчесності.Використаннядрукованих і 

електроннихджерелінформаціїпід час контрольнихзаходів та екзаменів заборонено.  

Політикащодовідвідування.Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордоннестажування) 

навчанняможевідбуватись в он-лайнформі за погодженнямізкерівником курсу з дозволудирекції 

факультету. 

 

Оцінювання 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Митна справа» визначається як 

середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  
Заліковий модуль 4 

(екзамен) 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Опитуванняпід час 

заняття 

(теми 1–9) – 5 балів 

за тему – макс. 45 

балів. 
 

Модульна робота  

– макс. 55 балів. 

Опитуванняпід час 

заняття 

(теми 10–16) – 5 

балів за тему – макс. 

35 балів. 
 

Модульна робота – 

макс. 65 балів. 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 
 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 
 

Виконання завдань 

під час тренінгу – 

макс. 20 балів. 

Тестові завдання  

(10 тестів по 2 бали 

за тест) – макс. 20 

балів. 
 

Задачі (2 задачі) – по  

30 балів, макс. 60 

балів. 
 

Теоретичне питання  

– макс. 20 балів. 

 

Шкалаоцінювання: 

ЗашкалоюЗУНУ Занаціональноюшкалою Зашкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дужедобре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
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35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковимповторним курсом) 
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