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ОПИС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
 
Освітній компонент «Елементи дуальної освіти» призначений для адаптації 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» ОПП «Митна та податкова справа» до першого 
робочого місця, що відповідає їхній освітньо-професійній програмі та кваліфікації, 
підвищення їхньої мотивації до отримання кваліфікації, удосконалення практичної 
складової освітнього процесу зі збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки, 
що забезпечує дотримання стандартів вищої освіти та підвищення якості підготовки 
кваліфікованих фахівців з урахуванням вимог роботодавців. 
 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

Години Тематика Результати навчання Завдання 
3 семестр 

10 Формування 
професійної 
культури 
працівників 
митних і 
податкових 
органів 

Розуміти сутність понять  
професійної культури  та 
правил етики поведінки 
працівників митних і 
податкових органів; знати  
вимоги до індивідуально-
особистих особливостей 
та моральних аспектів 
діяльності фахівців у сфері 
митної й податкової 
справи. 

Проаналізувати нормативно-
правове поле діяльності 
посадових осіб митних й 
податкових органів щодо 
наявності у них етичних 
принципів. 
Сформулювати перелік 
необхідних якостей та 
критеріїв професійності 
фахівців у сфері митної й 
податкової справи. 



Години Тематика Результати навчання Завдання 

10 Структура та 
організація 
діяльності  
Державної 
податкової 
служби 
України 

Знати чинну структуру 
Державної податкової 
служби України, її 
завдання. Аналізувати 
структуру й завдання 
Головних управлінь 
Державної податкової 
служби України в 
областях та порядок їх 
функціонування.  
 

Ознайомитись з положенням 
про Державну податкову 
службу України. 
Проаналізувати положення 
про ГУ ДПС, положення про 
ДПІ, положення про 
структурні підрозділи та 
ознайомитись з порядком 
взаємодії між підрозділами. 

10 Структура та 
організація 
діяльності  
Державної 
митної 
служби 
України 

Знати чинну структуру 
Держмитслужби України, 
її завдання; структуру й 
завдання відокремлених 
підрозділів 
Держмитслужби 
(митниць) та порядок їх 
функціонування.  

Ознайомитись з положенням 
про Державну митну службу 
України. Проаналізувати 
положення про 
територіальний орган 
Держмитслужби, 
правила внутрішнього 
службового розпорядку 
митниці, положення про 
структурні підрозділи та 
ознайомитись з порядком 
взаємодії між підрозділами. 

проміжний контроль 
4 семестр 

10 Забезпечення 
реалізації 
бюджетного 
процесу за 
доходами та 
платежами, 
контроль за 
справлянням 
яких 
закріплено за 
ДПС 

Знати порядок розрахунку 
окремих показників та 
методику планування 
дохідної частини бюджетів 
усіх рівнів. Вміти 
аналізувати податкові 
надходження бюджету та 
стан виконання бюджетів за 
доходами та платежами, 
контроль за справлянням 
яких закріплено за ДПС. 

Проаналізувати динаміку 
податкових надходжень 
бюджету, їх частку та 
структуру, рівень їх виконання 
податковими органами; стан 
виконання податкових 
надходжень місцевих податків і 
зборів до місцевого бюджету.  

10 Декларуванн
я податкових 
зобов’язань 
та сплата 
податків  

Знати види та форми 
податкової звітності; 
основні характеристики 
електронних сервісів 
декларування податкових 
зобов’язань. Вміти 
формувати та подавати 
податкову звітність за 
допомогою електронних 
сервісів. 

Проаналізувати форми та 
структуру податкової звітності. 
Ознайомитись з електронними 
сервісами декларування 
податкових зобов’язань; 
навчитись подавати 
декларації за допомогою 
електронного кабінету 
платника та інших сервісів. 

 

 



Години Тематика Результати навчання Завдання 

10  Взаємодія 
платників 
податків та 
податкових 
органів у 
процесі 
податкового 
контролю 

Знати підстави 
проведення фактичних 
податкових перевірок. 
Знати критерії, за якими 
платників податків 
відносять до категорій 
ризику. Вміти аналізувати 
плани-графіки податкових 
перевірок.  

Ознайомитись з видами 
податкових перевірок, 
порядком їх проведення, 
порядком складання плану-
графіка податкових перевірок. 
Проаналізувати план-графік 
податкових перевірок на 
поточний рік. 

проміжний контроль 

5 семестр 
10 Порядок 

адмініструва
ння митних 
платежів  

Знати порядок митного 
оподаткування у сфері 
ЗЕД з урахуванням 
можливих ризиків. Вміти 
визначати суми митних 
платежів: ввізного мита, 
акцизного податку, ПДВ; 
вміти заповнювати 
відповідні графи митної 
декларації в частині 
адміністрування митних 
платежів.  

Ознайомитись з методиками 
розрахунку ввізного мита, 
акцизного податку та ПДВ із 
ввезених товарів та 
транспортних засобів. 
Навчитись розраховувати 
митні платежі та відображати 
їх у митній декларації. 

10 Порядок 
переміщення 
та пропуску 
через 
митний 
кордон 
України осіб, 
товарів та 
інших 
предметів 

Знати сутність митного 
контролю. Вміти обирати 
«зелений» або 
«червоний» коридор при 
проходженні митного 
контролю. Знати форми 
митного контролю при 
переміщенні товарів 
через митний кордон 
України громадянами. 
Знати процедуру 
здійснення особистого 
огляду громадянина, який 
прямує через митний 
кордон України.  

Ознайомитись з основами 
митного контролю, його 
формами. Проаналізувати 
права та обов’язки учасників 
митного контролю. 
Ознайомитись з 
особливостями пропуску та 
оподаткування товарів, що 
переміщуються 
(пересилаються) через 
митний кордон України 
громадянами. 
Проаналізувати підстави та 
порядок проведення 
особистого огляду громадян. 

10 Роль кінологів 
в проведенні 
митних 
оглядів 

Знати вимоги, що 
ставляться до кандидатів 
на посаду кінолога, їх 
підготовки й навчання. 
Вміти будувати алгоритм 
дій кінолога в процесі 
ідентифікації наркотиків, 
прекурсорів, зброї тощо. 

Ознайомитись з порядком  
організації діяльності 
Департаменту 
спеціалізованої підготовки та 
кінологічного забезпечення 
Держмитслужби. 

проміжний контроль 



Години Тематика Результати навчання Завдання 

6 семестр 
10 Порядок 

проходження 
державної 
служби в 
митних й 
податкових 
органах 
України  

Знати особливості 
проходження державної 
служби в митних і 
податкових органах 
України, етапи добору 
кадрів, спеціальні звання і 
ранги в системі митних та 
податкових органів, 
обов’язки й 
відповідальність 
посадових осіб, порядок 
підвищення кваліфікації 
працівників митної та 
податкової служб.  

Ознайомитись з практичними 
аспектами проходження 
державної служби в митних 
та податкових органах. 
Проаналізувати порядок 
проведення конкурсу на 
заповнення вакантних посад. 
Ознайомитись з  посадовою 
інструкцією, особовою 
справою працівника; видами 
відповідальності та стягнень 
за дисциплінарні проступки. 

10 Особливості 
діяльності 
митних 
брокерів 

Розуміти роль та функції 
митних брокерів у сфері 
митного посередництва; 
знати специфіку 
взаємовідносин митних 
посередників з суб’єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності та митними 
інституціями.  

Дослідити нормативно-
правове підґрунтя діяльності 
митних брокерів в Україні. 
Ознайомитись з основними 
видами послуг, що надають 
митні брокери. 

10 Особливості 
діяльності 
інших митних 
посередників 

Знати форми здійснення 
митного посередництва.  
Знати порядок та умови 
функціонування магазину 
безмитної торгівлі, 
митного складу, вільної 
митної зони, складу 
тимчасового зберігання, 
вантажного митного 
комплексу.  

Ознайомитись з вимогами та 
порядком здійснення 
діяльності магазину безмитної 
торгівлі, митного складу, 
вільної митної зони, складу 
тимчасового зберігання, 
вантажного митного 

комплексу.  

 

проміжний контроль 

7 семестр 

15 Єдина 
автоматизова
на 
інформаційна 
система 
Державної 
митної 
служби 
України 

Знати основи створення і 
функціонування Єдиної 
автоматизованої системи 
(ЄАІС) Держмитслужби. 
Вміти моніторити 
інформаційне 
забезпечення ЄАІС. Знати 
архітектуру системи, 
територіальний розподіл, 
принципи побудови та 
вимоги до ЄАІС.  

Ознайомитись з основними 
функціями,  структурою та 
вимогами до ЄАІС. Опанувати 
види забезпечення ЄАІС: 
технічне, технологічне, 
інформаційне, програмне, 
лінгвістичне. Ідентифікувати 
основні напрями модернізації 
митних технологій. 



Години Тематика Результати навчання Завдання 

15 Програмні 
продукти 
митного 
оформленн
я та 
декларуван
ня товарів 

Знати функціональні 
можливості комерційних 
програмних продуктів 
митного оформлення. 
Вміти застосовувати на 
базовому рівні QD 
Professional та MD Office. 
Знати практичні аспекти 
формування митної 
декларації у програмному 
додатку MD Office. 

Ознайомитись з функціоналом 
комерційних програмних 
продуктів митного 
оформлення. Опанувати 
навички роботи в QD 
Professional, знати її 
функціональні можливості, 
системне меню та 
користувацький інтерфейс. 
Вивчити структуру 
програмного забезпечення MD 
Office. Розуміти специфіку 
роботи та основні функції 
програми MD Declaration. 
Дослідити практичні аспекти 
формування митної декларації 
у програмному додатку MD 
Office. 

15 Інформаційно
- 
Телекомуніка-
ційна система 
“Податковий 
блок” 
Державної 
податкової 
служи України 

Знати основи побудови, 
структуру, порядок 
застосування ІТС 
“Податковий блок”.  
Знати особливості 
функціонування основних 
модулів системи 
“Податковий блок”. 
 

Ознайомитись з основними 
функціями та структурою 
інформаційно- 
телекомунікаційної системи 
“Податковий блок”. 
Ідентифікувати недоліки та 
напрями удосконалення 
інформаційного забезпечення 
та діджиталізації роботи 
податкових органів. 

15 Цифрові 
технології та 
сервіси для 
громадян та 
бізнесу 
Державної 
податкової 
служби 
України  
 

Знати суть та функціонал 
електронних сервісів та 
інструментів для громадян 
та бізнесу Державної 
податкової служби 
України. 
Вміти використовувати 
програмні продукти та 
електронні сервіси.  

Ознайомитись з 
електронними сервісами та 

інструментами для громадян 
та бізнесу Державної 
податкової служби України. 

Проаналізувати можливості та 
недоліки цифровізації 
податкового адміністрування з 
позиції платника податків. 

залік 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  

За результатами виконання завдань освітньої компоненти здобувачі в усній 

формі звітують перед комісією. Оцінка компетентностей здобувачів вищої освіти 

проводиться представниками групи забезпечення спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування й роботодавців.  

При оцінюванні усного звіту здобувача враховуються наступні критерії:  

Для здобувача вищої освіти:  

- повнота доступу здобувачів до актуальної інформації про поточний стан 

розвитку професій;  

- підвищення рівня компетентності здобувача з позиції цільової підготовки кадрів 

для ринку;  

- можливість застосування отриманих теоретичних знань на практичному досвіді 

роботи;  

- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості подальшого 

працевлаштування.  

Для роботодавців:  

- вплив на процес підготовки фахівця щодо набуття ним необхідних 

компетентностей та результатів навчання; 

 - отримання кваліфікованих фахівців, готових працювати на належному рівні без 

додаткових витрат на первинне ознайомлення з робочими процесами;  

- відбір найталановитіших здобувачів вищої освіти для запрошення на роботу 

після закінчення навчання. 

 

Остаточна оцінка розраховується наступним чином: 

Критерії оцінювання Межі (100 балів) 

Представлення результатів ЕДО  0-100 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 добре B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом) 

 


