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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МИТНІЙ СПРАВІ» 

1. Опис дисципліни «Інформаційні системи в митній справі» 

Дисципліна – 

Інформаційні системи в 

митній справі 

Галузь знань, 
спеціальність, освітньо-
професійна програма, 
ступінь вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ЕСТS – 5 Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування»  

Статус дисципліни блок 

обов’язкових дисциплін, 

цикл професійної підготовки 

Мова навчання  
українська 

Кількість залікових модулів – 4  Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 
Денна – 4 
Заочна – 4 
Семестр:  
Денна – 7 
Заочна – 7-8 
 Кількість змістових модулів – 2  Освітньо-професійна 

програма: «Митна та 

податкова  справа» 

Лекції: 

Денна форма – 40 год.   

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 26 год. 
Заочна – 4 год. 

Загальна кількість годин – 150 Ступінь вищої освіти - 

бакалавр 

Самостійна робота: 

Денна – 70 год. 

Заочна – 138 год. 

Тренінг, КПІЗ: 

Денна – 10 год. 

Індивідуальна робота: 

Денна – 4 год. 
 

Тижневих годин – 12 
год., з них аудиторних 
– 5 год.  
  

 Вид підсумкового 
контролю – екзамен  

 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Інформаційні системи в митній 

справі» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

 

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне 

засвоєння студентами використання інформаційних систем і технологій в митній справі. 

Курс «Інформаційні системи в митній справі» охоплює методичні основи побудови 

інформаційних систем та технологій, структуру і функції інформаційних систем, роль 

інформаційних ресурсів в митній справі, автоматизовані системи у митній справі, їх 

специфіку і застосування тощо. Названий курс повинен сприяти формуванню 

фахівців високої кваліфікації, здатних працювати в умовах застосування новітніх 

інформаційних технологій, які базуються на використанні сучасної обчислювальної 

техніки, набуття теоретичних і практичних знань організаційно-методичних основ 



побудови інформаційних систем та технологій у митній справі, програмно-технологічних 

засобів вирішення задач митними органами. 

У курсі «Інформаційні системи в митній справі» розглядаються організаційні 

основи розробки і технології використання автоматизованих інформаційних систем в 

митній справі. Мета вивчення дисципліни «Інформаційні системи в митній справі» полягає 

в необхідності оволодіння знаннями з основ організації та функціонування інформаційних 

систем в митній справі, набуття практичних навичок ефективного використання 

автоматизованих інформаційних систем та робочих місць, які функціонують в органах 

митної служби України, вивчення механізму формування, подання та обробки електронної 

звітності у митній сфері. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички  

використання отриманих знань з основ застосування інформаційних систем і технологій 

на практиці в процесі прийняття рішень митними органами, митними брокерами, 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

Вивчення курсу «Інформаційні системи в митній справі» передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (інформатика і комп’ютерна 

техніка, митна справа тощо), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 

літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та 

виконання індивідуальних завдань. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни  

У результаті вивчення курсу «Інформаційні системи в митній справі» студенти 

повинні: 

− з’ясувати роль інформаційних систем і технологій в обробці економічної

інформації

− опанувати методи і прийоми організації систем управлінської інформації за їх

видами, рівнями та функціональним призначенням;

− набути знань щодо структури і функцій інформаційних систем та ролі

інформаційних ресурсів в митному управлінні;

− ознайомитися з принципами побудови інформаційних систем Державної митної

служби України, з професійними програмними продуктами, які дають змогу

вирішувати прикладні завдання в межах митної справи суб’єктами ЗЕД;

− засвоїти організаційні аспекти побудови інформаційних систем і технологій

та реалізації їх в митній справі;

− удосконалювати, поглиблювати й розробляти форми та конфігурації

управлінських інформаційних систем у напрямі максимального охоплення й

вирішення задач управління з даної предметної сфери;

− набути навичок використання теоретичних знань у практичній діяльності.

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни 

− Здатність   застосовувати   спеціалізовані   інформаційні  системи  для  обробки 
даних у митній справі. 

− Здатність калькулювати митну вартість, розраховувати митні платежі,

формувати та подавати митні декларації з використанням інформаційних систем. 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення курсу «Інформаційні системи в митній справі» передбачає наявність 

Admin
Викреслити



систематичних та ґрунтовних знань із курсу «Митна справа», цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

2.5. Програмні результати навчання 

− Використовувати  спеціалізовані  інформаційні  системи  для  обробки  даних  у
митній справі. 

− Володіти навичками калькулювання митної вартості, розрахунку митних

платежів, формування та подання митних декларацій, використовуючи інформаційні 

системи. 

3. Програма дисципліни «Інформаційні системи в митній справі»

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові основи та розвиток інформаційних 

систем в митній справі 

ТЕМА 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економічними об’єктами 

Інформаційна система: загальні поняття і класифікація. Автоматизовані 

інформаційні системи (АІС). Принципи створення і функціонування АІС.  

Загальна структура інформаційної системи, функціональна і забезпечувальна 

частини. Компоненти системи. Організація робіт зі створення автоматизованої 

інформаційної системи. 

Економічна інформація як предмет і продукт автоматизованої обробки. Види та 

властивості економічної інформації.  

Структура й оцінка економічної інформації. Форми подання та відображення 

економічної інформації 

ТЕМА 2. Інформаційні технології та засоби їх реалізації 

Інформаційна технологія: поняття, етапи розвитку, проблеми використання у митній 

сфері. 

Програмне забезпечення інформаційних технологій: загальна класифікація та 

класифікація в митній справі. 

Організація і засоби інформаційних технологій у забезпеченні митного управління. 

Поняття нової інформаційної технології. Локальні і розподільчі бази даних.  

Експертні системи і бази знань. 

Автоматизовані інформаційно-пошукові системи. Класифікатори. Відомчі 

класифікатори у митній справі. 

ТЕМА 3. Організаційно-методичні основи проектування, створення і 

функціонування інформаційних систем в митній справі 

Основні вимоги до створення інформаційних систем. Визначення та класифікація 

методів проектування інформаційних систем. Класифікація засобів проектування. Методи 

індивідуального і типового проектування. Автоматизація проектування. Вибір методів і 

засобів проектування. Життєвий цикл ІС. Технологія проектування. 

Основні принципи і вибір критеріїв проектування інформаційної системи 

забезпечення в митному управлінні.  

Аналіз інформаційних потоків і ієрархії в митній системі. 



Особливості формування і функціонування інформаційних систем в митних органах.  

 

Змістовий модуль 2. Методика та правові аспекти розробки та особливості 

розвитку інформаційних систем і технологій в діяльності митних органів 

 

ТЕМА 4. Єдина автоматизована інформаційна система Державної митної 

служби України  

 

Передумови та концепція створення і функціонування Єдиної автоматизованої 

система (ЄАІС) Державної митної служби.  

Інформаційна база Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМС України. 

Архітектура системи, територіальний розподіл. Принципи побудови ЄАІС. Вимоги до 

ЄАІС. Функціонування і експлуатація. Режими обробки даних в ЄАІС.  

Види забезпечення ЄАІС: технічне, технологічне, інформаційне, програмне, 

лінгвістичне. Обмін електронною інформацією в ЄАІС. 

Основні напрями модернізації функціональних митних технологій.  

 

ТЕМА 5. Автоматизовані інформаційні системи митного оформлення та 

контролю 

 

Функціональні АРМи і їх взаємодія. Особливості і недоліки існуючих АРМів 

посадових осіб митних органів. Комплексні автоматизовані засоби митних органів. Єдина 

система нормативно-довідкової інформації (НДІ).  

Аналітичний огляд підходів до обробки митної статистики. 

Програмно-інформаційний комплекс «Інспектор – 2006» та його основні функції та 

завдання. 

Тенденції розвитку телекомунікаційних технологій.  

Практична методика отримання нормативно-довідкової інформації в митних 

органах з використанням розподільчих і телекомунікаційних систем. 

 

 

ТЕМА 6. Характеристика програмних продуктів митного оформлення та 

декларування товарів 

 

Необхідність застосування програмних продуктів у діяльності суб’єктів ЗЕД. 

Загальна характеристика функціонування комерційних програмних продуктів митного 

оформлення. Електронна митна інформація та особливості її контролю. 

QD Professional - програмно-технологічний комплекс митної системи України. 

Функціональні можливості програмного комплексу QD Professional. Системне меню та 

користувацький інтерфейс програми QD Professional. Розв’язування завдань митного 

оподаткування в системі QD Professional. 

Програмне забезпечення MD Office та його архітектоніка. Специфіка роботи та 

основні функції програми MD Declaration. Інформаційно-довідковий ресурс MD 

Declaration. Формування митної декларації у програмному додатку MD Office. 

 

ТЕМА 7. Правові основи застосування електронних документів і 

інформаційних технологій в митній справі  

 

Міжнародні і вітчизняні норми права, що визначають можливість застосування 

інформаційних технологій в митній справі 

Організаційно-правові засади електронного документообігу та використання 

електронних документів.  



Сутність та особливості організації електронного документообігу.  

Використання електронного цифрового підпису в електронному документообігу  

Запровадження електронного декларування митними органами України. Сутність 

процедури електронного декларування.  

 

ТЕМА 8. Формування, подання та обробка електронної звітності  

 

Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які 

декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за 

переміщенням товарів у електронному вигляді.  

Підготовка і подання митних документів в електронному вигляді засобами 

телекомунікаційного зв’язку.  

Централізоване приймання та комп’ютерна обробка електронних митних декларацій  

в митних органах України. 

 

ТЕМА 9. Забезпечення інформаційної безпеки митних органів 

 

Політика Державної митної служби України в галузі забезпечення інформаційної 

безпеки митних органів. 

Організація захисту інформації в ІС. Організаційні, правові та криптографічні 

методи та технічні засоби захисту інформації.  

Поняття і структура інформаційної безпеки. Характер і форми загроз. Модель 

порушника інформаційної безпеки ЄАІС ДМС. Форми забезпечення інформаційної безпеки 

ЄАІС: організаційно-правові основи.  

Опис системи, порядок встановлення та налагодження антивірусної системи. 

Порядок оновлення антивірусного програмного забезпечення та антивірусних баз даних.  

Права та обов’язки користувачів.  

Права та обов’язки відповідальних осіб за антивірусний захист і адміністраторів 

антивірусного захисту.  

 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Інформаційні системи в митній 

справі» (денна форма навчання)  

 

Тема 

Кількість годин 

Лекції  
Практичні 

заняття  
СРС  ІРС  

Тренінг, 

КПІЗ 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові основи та розвиток інформаційних 

систем в митній справі 

 Тема 1. Інформаційні 

системи та їх роль в 

управлінні економічними 

об’єктами 

4 2 8 

1 3 
Поточне 

опитування 

Тема 2. Інформаційні 

технології та засоби їх 

реалізації 
4 2 8 

Тема 3. Організаційно-

методичні основи 

проектування, створення і 

функціонування 

інформаційних систем в 

митній справі 

4 2 8 

Змістовий модуль 2. Методика та правові аспекти розробки та особливості 

розвитку інформаційних систем і технологій в діяльності митних органів 

Тема 4. Єдина 

автоматизована 

інформаційна система 

Державної митної служби 

України 

6 4 8 

1 2 

Поточне 

опитування 

Тема 5. Автоматизовані 

інформаційні системи 

митного оформлення та 

контролю 

 

4 4 8 

Тема 6. Характеристика 

програмних продуктів 

митного оформлення та 

декларування товарів 

6 4 8 

1 3 

Тема 7. Правові основи 

застосування електронних 

документів і інформаційних 

технологій в митній справі 

4 2 7 

Тема 8. Формування, 

подання та обробка 

електронної звітності  
4 4 7 

Тема 9. Забезпечення 

інформаційної безпеки 

митних органів 

4 2 8 1 2 

Поточне 

опитування 

ВСЬОГО: 40 26 70 4 10 - 



(заочна форма навчання) 

Тема 

Кількість годин 

Лекції  Практичні 

заняття  

СРС  

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові основи та розвиток 

інформаційних систем в митній справі  

 

 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні 

економічними об’єктами 

2 2 

17 

Тема 2. Інформаційні технології та засоби їх реалізації 17 

Тема 3. Організаційно-методичні основи проектування, 

створення і функціонування інформаційних систем в митній 

справі 

17 

Змістовий модуль 2. Методика та правові аспекти розробки та особливості 

розвитку інформаційних систем і технологій в діяльності митних 

Тема 4. Єдина автоматизована інформаційна система 

Державної митної служби України 

6 2 

15 

Тема 5. Автоматизовані інформаційні системи митного 

оформлення та контролю 

15 

Тема 6. Характеристика програмних продуктів 

митного оформлення та декларування товарів  

15 

Тема 7. Правові основи застосування електронних документів 

і інформаційних технологій в митній справі  

14 

Тема 8. Формування, подання та обробка електронної 

звітності  

14 

Тема 9. Забезпечення інформаційної безпеки митних органів 14 

ВСЬОГО: 8 4 138 

 

5. Тематика практичних занять 

Денна форма навчання 

 

Практичне заняття 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні 

економічними об’єктами   

Мета: ознайомитись із предметом та завданням дисципліни «Інформаційні системи 

і технології в митній справі»; дослідити аспекти розвитку інформаційних систем; 

охарактеризувати суть, структуру та компоненти інформаційних систем. 

Питання для обговорення: 

1. Інформаційна система: загальні поняття і класифікація.  

2. Автоматизовані інформаційні системи (АІС). Принципи створення і функціонування 

АІС.  

3. Загальна структура інформаційної системи, функціональна і забезпечувальна 

частини. Компоненти системи.  

4. Організація робіт зі створення автоматизованої інформаційної системи. 

 

Практичне заняття 2. Інформаційні технології та засоби їх реалізації  

Мета: визначити поняття інформаційних технологій, їх види та принципи 



функціонування; охарактеризувати роботу баз даних і інформаційно-пошукових систем. 

Питання для обговорення: 

1. Інформаційна технологія: поняття, етапи розвитку, проблеми використання. Види 

інформаційних технологій (ІТ). 

2. Поняття нової інформаційної технології.  

3. Локальні і розподільчі бази даних.  

4. Експертні системи і бази знань.  

5. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи. 

 

Практичне заняття 3. Організаційно-методичні основи проектування, 

створення і функціонування інформаційних систем в митній справі  

Мета: закріпити знання про функціонування інформаційних систем в митній справі; 

розкрити суть автоматизованої обробки митної інформації; відмітити основні етапи 

впровадження інформаційних технологій. 

Питання для обговорення: 

1. Основні вимоги до створення інформаційних систем.  

2. Визначення та класифікація методів проектування інформаційних систем. 

Класифікація засобів проектування.  

3. Життєвий цикл ІС. Технологія проектування. 

4. Митна інформація як об’єкт автоматизованої обробки. Джерела митної інформації 

5. Основні принципи і вибір критеріїв проектування інформаційної системи 

забезпечення в митному управлінні 

6. Аналіз інформаційних потоків і ієрархії в митній системі 

7. Інституційний розвиток митної служби у сфері впровадження інформаційних 

технологій. 

 

Практичне заняття 4. Забезпечення функціонування Єдиної автоматизованої 

інформаційної системи Державної митної служби України 

Мета: знати нормативно-правові основи запровадження та функціонування Єдиної 

автоматизованої інформаційної системи, систему класифікації та кодування інформації, 

програмне забезпечення, способи передачі даних. 

Питання для обговорення: 

1. Класифікатори. Відомчі класифікатори у митній справі. Система класифікації і 

кодування в ЄАІС 

2. Програмне забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМС 

3. Електронна пошта Департаменту митної справи 

4. Лінгвістичне забезпечення системи автоматизованої обробки даних 

5. Забезпечення безпеки інформації в ЄАІС ДМС 

 

Практичне заняття 5. Забезпечення функціонування Єдиної автоматизованої 

інформаційної системи Державної митної служби України 

Мета: знати нормативно-правові основи запровадження та функціонування Єдиної 

автоматизованої інформаційної системи, систему класифікації та кодування інформації, 

програмне забезпечення, способи передачі даних. 

Питання для обговорення: 

1. Інформаційна база Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) 

Департаменту митної справи 

2. Основні завдання та функції ЄАІС ДМС 

3. Структура ЄАІС ДМС 

4. Обмін електронною інформацією в ЄАІС ДМС 

 

 



 

Практичне заняття 6. Автоматизовані інформаційні системи митного 

оформлення та контролю  

Мета: ознайомитися з функціонуванням програмно-інформаційного комплексу 

митного контролю та оформлення „Інспектор – 2006”, його основними функціями і 

завданнями; відзначити порядок роботи системи "Електронна митниця" та її роль у 

наближенні до світових стандартів здійснення митних формальностей. 

Питання для обговорення: 

1. Функціональні АРМи посадових осіб митних органів і їх взаємодія.  

2. Комплексні автоматизовані засоби митних органів.  

3. Програмно-інформаційний комплекс „Інспектор – 2006” та його основні функції та 

завдання 

4. Єдина система нормативно-довідкової інформації (НДІ). Аналітичний огляд 

підходів до обробки митної статистики. 

5. Тенденції розвитку телекомунікаційних технологій.  

6. Інформаційна система "Електронна митниця" як головний механізм забезпечення 

митної справи 

 

Практичне заняття 7. Автоматизовані інформаційні системи митного 

оформлення та контролю  

Мета: дослідити програмні продукти митного оформлення суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх роботи та значення при переміщенні 

товарів через митний кордон 

Питання для обговорення: 

1. Світові тенденції автоматизації митних процедур 

2. Комерційні програмні продукти митного оформлення 

3. Загальні категорії програмного забезпечення QD Professional 

4. Загальні категорії програмного забезпечення MD Office  

 

Практичне заняття 8. Характеристика програмних продуктів митного 

оформлення та декларування товарів 

Мета: дослідити практичний аспект використання інформаційних системи і 

технологій митного оподаткування через призму функціонування програмних продуктів, 

ознайомитися з функціоналом популярних програмних продуктів митного простору в 

Україні. 

Питання для обговорення: 

1. Загальна характеристика функціонування комерційних програмних продуктів 

митного оформлення.  

2. QD Professional - програмно-технологічний комплекс митної системи України.  

3. Функціональні можливості програмного комплексу QD Professional.  

4. Системне меню та користувацький інтерфейс програми QD Professional. 

 

 

Практичне заняття 9. Характеристика програмних продуктів митного 

оформлення та декларування товарів 

Мета: дослідити практичний аспект використання інформаційних системи і 

технологій митного оподаткування через призму функціонування програмних продуктів, 

ознайомитися з функціоналом програмних продуктів митного простору в Україні. 

Питання для обговорення: 

1. Програмне забезпечення MD Office та його архітектоніка.  

2. Специфіка роботи та основні функції програми MD Declaration.  

3. Інформаційно-довідковий ресурс MD Declaration.  



4. Формування митної декларації у програмному додатку MD Office. 

 

Практичне заняття 10. Правові основи застосування електронних документів і 

інформаційних технологій в митній справі  

Мета: закріпити знання про організаційно-правові основи використання 

електронних документів в митній справі, необхідність використання електронного 

цифрового підпису в електронному обміні інформацією з митними органами. 

Питання для обговорення: 

1. Організаційно-правові засади електронного документообігу та використання 

електронних документів.  

2. Сутність та особливості організації електронного документообігу.  

3. Використання електронного цифрового підпису в електронному документообігу. 

4. Сутність процедури електронного декларування у митній справі. 

5. Практика здійснення електронного декларування митними органами України.  

 

Практичне заняття 11. Формування, подання та обробка електронної звітності   

Мета: обґрунтувати необхідність формування електронних баз даних, подання, 

обробки та зберігання звітності про митний контроль і митне оформлення товарів. 

Питання для обговорення: 

1. Локальні програмні комплекси в митній справі.  

2. Інформаційно-технологічна схема управління у відділі митних платежів на рівні 

митниці. 

3. Обмін електронною інформацією в ЄАІС ДМС. 

 

Практичне заняття 12. Формування, подання та обробка електронної звітності   

Мета: обґрунтувати необхідність формування електронних баз даних, подання, 

обробки та зберігання звітності про митний контроль і митне оформлення товарів. 

Питання для обговорення: 

1. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які 

декларуються з поданням митної декларації та документів контролю за 

переміщенням товарів в електронному вигляді. 

2. Приймання та обробка електронних документів ІТС «Єдине вікно подання 

електронної звітності». 

3. Системи формування, збору, обробки та накопичення інформації для формування 

митної статистики 

 

Практичне заняття 13. Забезпечення інформаційної безпеки митних органів  

Мета: охарактеризувати основні види і форми загроз для інформаційних систем, 

визначити основні способи захисту електронної інформації в митних органах. 

Питання для обговорення: 

1. Політика Державної митної служби України в галузі забезпечення інформаційної 

безпеки митних органів. 

2. Організація захисту інформації в ІС. Організаційні, правові та криптографічні 

методи та технічні засоби захисту інформації.  

3. Поняття і структура інформаційної безпеки.  

4. Характер і форми загроз.  

5. Форми забезпечення інформаційної безпеки ЄАІС: організаційно-правові основи.  

6. Опис системи, порядок встановлення та налагодження антивірусної системи.  

7. Порядок оновлення антивірусного програмного забезпечення та антивірусних баз 

даних.   

 

 



Заочна форма навчання 

 

Практичне заняття 1. 

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економічними об’єктами. Інформаційні 

технології та засоби їх реалізації. Організаційно-методичні основи проектування, 

створення і функціонування інформаційних систем в митній справі 

Мета: ознайомитись із предметом та завданням дисципліни «Інформаційні системи 

і технології в митній справі»; дослідити аспекти розвитку інформаційних систем; визначити 

поняття інформаційних технологій, їх види та принципи функціонування; розкрити суть 

автоматизованої обробки митної інформації; знати нормативно-правові основи 

запровадження та функціонування Єдиної автоматизованої інформаційної системи, 

систему класифікації та кодування інформації 

Питання для обговорення: 

1. Інформаційна система: загальні поняття і класифікація.  

2. Автоматизовані інформаційні системи (АІС). Принципи створення і функціонування 

АІС.  

3. Інформаційна технологія: поняття, етапи розвитку, проблеми використання. Види 

інформаційних технологій (ІТ). 

4. Локальні і розподільчі бази даних.  

5. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи. 

6. Митна інформація як об’єкт автоматизованої обробки. Джерела митної інформації 

7. Інституційний розвиток митної служби у сфері впровадження інформаційних 

технологій. 

8. Класифікатори. Відомчі класифікатори у митній справі. Система класифікації і 

кодування в ЄАІС 

9. Програмне забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДМС 

10. Забезпечення безпеки інформації в ЄАІС ДМС 

 

Практичне заняття 2. 

 

Забезпечення функціонування Єдиної автоматизованої інформаційної системи 

Державної митної служби України. Автоматизовані інформаційні системи митного 

оформлення та контролю. Характеристика програмних продуктів митного 

оформлення та декларування товарів. Правові основи застосування електронних 

документів і інформаційних технологій в митній справі. Формування, подання та 

обробка електронної звітності. Забезпечення інформаційної безпеки митних органів. 

Мета: дослідити практичний аспект використання інформаційних системи і 

технологій митного оподаткування через призму функціонування програмних продуктів, 

ознайомитися з функціоналом популярних програмних продуктів митного простору в 

Україні; обґрунтувати необхідність формування електронних баз даних, подання, обробки 

та зберігання звітності про митний контроль і митне оформлення товарів; охарактеризувати 

основні види і форми загроз для інформаційних систем, визначити основні способи захисту 

електронної інформації в митних органах 

Питання для обговорення: 

1. Комплексні автоматизовані засоби митних органів.  

2. Програмно-інформаційний комплекс „Інспектор – 2006” та його основні функції та 

завдання. 

3. Єдина система нормативно-довідкової інформації (НДІ). Аналітичний огляд 

підходів до обробки митної статистики. 

4. Інформаційна система "Електронна митниця" як головний механізм забезпечення 

митної справи. 

5. Загальна характеристика функціонування комерційних програмних продуктів 



митного оформлення.  

6. Функціональні можливості програмного комплексу QD Professional.  

7. Специфіка роботи та основні функції програми MD Declaration.  

8. Сутність процедури електронного декларування у митній справі. 

9. Практика здійснення електронного декларування митними органами України.  

10. Інформаційно-технологічна схема управління у відділі митних платежів на рівні 

митниці. 

11. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які 

декларуються з поданням митної декларації та документів контролю за 

переміщенням товарів в електронному вигляді. 

12. Політика Державної митної служби України в галузі забезпечення інформаційної 

безпеки. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання  

 

Індивідуальні завдання з дисципліни «Інформаційні системи в митній справі» 

виконується самостійно. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Інформаційні 

системи в митній справі» і містить теоретичну і практичну частини. Метою виконання 

КПІЗ є оволодіння навичками застосування теоретичних основ інформаційних систем і 

технологій у практичній діяльності. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими 

вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну 

техніку, зокрема Місгоsoft Word і Microsoft Excel, програмні продукти митного 

оформлення QD Professional, MD Office. Кожна частина КПІЗ оцінюється за 100-бальною 

шкалою, а також визначається підсумкова оцінка (як середня арифметична з двох 

проміжних оцінок). Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового 

кредиту з дисципліни. 

 

7. Тренінг з дисципліни 

 

Тренінг з дисципліни «Інформаційні системи в митній справі» для студентів денної 

форми навчання передбачає напрацювання способів заповнення митних декларацій (в 

розрізі різних модельних ситуацій) з використанням комп’ютерних програм (4 год). 

Тренінг передбачає також опрацювання наступних теоретико-методичних блоків: 

 

І. Форми митних декларацій відповідно до чинного законодавства України: 

1. Форми письмового декларування 

2. Оформлення митної декларації 

3. Види митних декларацій 

4. Порядок підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної 

території України 

5. Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання 

6. Порядок визнання митних декларацій недійсними 

 

ІІ. Особливості заповнення граф митних декларацій на бланку єдиного 

адміністративного документа: 

1. Поміщення товарів у митні режими експорту, реекспорту, переробки за межами 

митної території України, тимчасового вивезення та поміщення українських 

товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі 

2. Поміщення товарів у митні режими імпорту, реімпорту, переробки на митній 

території України, тимчасового ввезення, знищення або руйнування, відмови на 

користь держави та поміщення іноземних товарів у митні режими митного 

складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі 



3. Заповнення граф МД при декларуванні товарів, що переміщуються митною 

територією України транзитом 

4. Заповнення граф A, C, D/J, E/J, G, I, F митних декларацій посадовою особою 

митного органу 

 

8. Тематика самостійної роботи студентів 

 

№ 

теми 
Тематика 

К-ть годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1 1. Інформація та інформаційні процеси у митній системі. 

2. Джерела митної інформації. 

3. Суть інформаційного забезпечення у митній діяльності. 

4. Класифікація інформації, що використовується у митній 

діяльності. 

5. Відомчі класифікатори у митній справі 

6. Особливості інформаційної системи у митній справі 

7. Структура і класифікація інформаційних систем 

8 17 

Тема 2 1. Сучасний стан розвитку вітчизняних інформаційних 

митних технологій. 

2. Поняття інформаційної технології у митій діяльності. 

3. Етапи розвитку інформаційних технологій. 

4. Законодавство розвинутих країн в галузі інформаційних 

технологій  

5. Інтернет-технології і їх використання митними органами. 

8 17 

Тема 3 1. Характеристика автоматизованих систем обробки 

інформації (АСОІ) для митної діяльності 

2.  Функціонування та принципи побудови автоматизованих 

інформаційних систем (АІС) у митній системі.  

3. Аналіз інформаційних потоків і ієрархії в митній системі 

4. Інституційний розвиток митної служби у сфері 

впровадження інформаційних технологій 

8 17 

Тема 

4. 

1. Інформаційна база Єдиної автоматизованої інформаційної 

системи (ЄАІС) Департаменту митної справи 

2. Основні завдання та функції ЄАІС ДМС 

3. Структура ЄАІС ДМС 

4. Обмін електронною інформацією в ЄАІС ДМС 

8 15 

Тема 5 1. Логістика в митній діяльності та інформаційне управління 

нею. 

2. Віртуальна митна логістика 

3. Інформаційне забезпечення митного інспектування і 

аудиту 

4. Інформаційне забезпечення аналізу ризику в митній 

справі. 

8 15 

Тема 6 1. Електронне податкове консультування як інструмент 

інформаційного забезпечення, умови його застосування та 

оцінка ефективності 

2. Програмно-інформаційні комплекси митного 

декларування в Україні та країнах ЄС 

3. Управлінські інформаційні системи митного 

оподаткування MD Office та QD Professional 

8 15 



4. Робота з класифікаторами та іншою нормативно-

довідковою інформацією 

Тема 7 1. Організаційні і правові методи та технічні засоби захисту 

інформації 

2. Методи захисту автоматизованих систем обробки 

інформації 

3. Принципи забезпечення конфіденційності в 

автоматизованих інформаційних системах 

7 14 

Тема 8 1. Електронна митниця: необхідність і сутність. 

2. Електронний цифровий підпис та технологія його 

застосування в інформаційних митних системах 

3. Електронні податки та митні збори. 

4. Зарубіжний досвід запровадження інформаційних митних 

технологій 

7 14 

Тема 9 1. Захист інформації в митних АІС. 

2. Концепція інформаційної безпеки. 

3. Безпека комп’ютерних систем 

4. Закордонний досвід законодавчого захисту інформації в 

АІС 

5. Зарубіжний досвід автоматизації процесів в митній 

системі. 

8 14 

Разом 70 138 

 

9. Методи навчання  

 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні заняття, консультації, 

самостійна робота, індивідуальна робота, робота у групах, метод опитування, тестування, 

ситуативне моделювання, реферування, виконання КПІЗ.  

 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Інформаційні системи в митній справі» 

використовуються наступні 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; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

 

11. Політика оцінювання  

 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання 

модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

 



12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Інформаційні системи 

в митній справі» 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% 

Усне опитування 

під час занять (1-

3 теми) – 10 

балів за тему – 

макс. 30 балів. 

Модульна 

контрольна 

робота (теми 1-3) 

– макс. 70 бали 

Усне опитування під 

час занять (4-9 теми) 

– 5 балів за тему – 

макс. 30 балів.  

 

Модульна 

контрольна робота 

(теми 4-9) – макс. 70 

бали 

Підготовка КПІЗ – 

макс. – 40 балів.  

 

Захист КПІЗ – 

макс. – 40 балів.  

 

Участь у тренінгах 

– макс.20 балів. 

Теоретичні 

питання (5 

питань) – по 12 

балів, макс. – 

60 балів,  

 

практичний 

кейс – макс. 40 

балів 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ  

За національною 

шкалою 

 

 шкалою  

За шкалою ЕСТS  

90-100  відмінно  А (відмінно)  

85-89  добре  В (дуже добре)  

75-84   С (добре)  

65-74  
задовільно  

В (задовільно)  

60-64   Е (достатньо)  

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

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

 
13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

  

№ Найменування Номер теми 

1. Мультимедійний проектор 1-9 

2. Персональні комп’ютери 1-9 

3. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для 

проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності)  

1-9 

4. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для 

організації дистанційного навчання (за необхідності)  

1-9 

5. Пакети прикладних програм QD PRO, MD OFFICE 4-7 
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