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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Вивчення теоретичних та практичних питань функціонування митної системи України, 

що пов’язано з необхідністю створення нових підходів до розробки та прийняття 

управлінських рішень з питань зовнішньоекономічної діяльності 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; бліцопитування; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність знань з історії торгівлі та підприємництва в Україні, основ підприємництва 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 вміти застосовувати інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності (ПР14) 

 здатність використовувати сучасні технічні засоби, 

інформаційно-комунікаційні технології, прикладне програмне 

забезпечення галузей митної справи у професійній діяльності (СК 

14); 

 здатність використовувати методи митно-тарифного і 

нетарифного регулювання для виконання та контролю 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ринку (СК 15) 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Організація і законодавча база державної митної справи 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 1. Основи державної 

митної справи. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді на тему «Еволюція 

митної системи в Україні». 

Тема 2. Органи виконавчої 

влади, які реалізують 

державну політику у сфері 

державної митної справи. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Проаналізувати сучасні вимоги до 

працівників митних органів України та 

сформувати портрет «ідеального» митника. 

Тема 3. Митні режими і 

умови їх застосування. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

Підготувати доповіді на тему «Особливості 

здійснення митного контролю товарів, що 

постачаються магазинами безмитної торгівлі 

на повітряні та водні транспортні засоби 

комерційного призначення, які виконують 

міжнародні рейси, для реалізації пасажирам 

цих рейсів». 

Модуль 2. Здійснення державної митної справи 

Тема 4. Переміщення і 

пропуск товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через митний 

кордон України. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Скласти схеми та описати митні 

формальності на трубопровідному 

транспорті та лініях електропередачі; 

авіатранспорті; залізничному та морському 

транспорті. 

Тема 5. Зберігання 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення на складах 

митних органів та 

розпорядження ними. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

«Розпорядження коштами, одержаними від 

реалізації товарів, що зберігались на складах 

митних органів»; «Розпорядження 

валютними цінностями, дорогоцінними 

металами та дорогоцінним камінням». 

Тема 6. Митне 

оформлення. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Скласти перелік документів та відомостей, 

необхідних для митного контролю та 

митного оформлення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначена відповідно 

до виду транспорту, яким здійснюється 

перевезення товарів: автомобільним 

транспортом; водним транспортом; 

повітряним транспортом; залізничним 

транспортом; трубопровідним  транспортом 

та лініями електропередачі. 

Тема 7. Митний контроль. Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

Підготувати доповіді на теми: «Забезпечення 

ідентифікації товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, приміщень та 

інших місць під час здійснення митного 

контролю»; «Залучення спеціалістів та 

експертів для участі у здійсненні митного 

контролю». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office, MD Office (MD Info, MD Explorer, MD Declaration) 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (5 балів); бліцопитування (6 балів); обговорення 

матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання самостійної роботи 

(6 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (9 балів) 

41 

Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (7 балів); бліцопитування (10 балів); обговорення 

матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи 

(8 балів); тестування (10 балів); поточна модульна робота (9 балів) 
59 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


