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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 3, семестр: 6-й,  
Кількість годин 120 

Кількість кредитів 4 
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 30 

П 22 

С 68 
 

Анотація 

Дисципліна «Митна справа» є вибірковою складовою навчального плану, 

входить до циклу дисциплін професійної підготовки з зовнішньополітичної 

і зовнішньоекономічної діяльності України, де дотримуються визнаної у 

міжнародних відносинах системи класифікації та кодування товарів, єдиної 

форми декларування експорту і імпорту товарів, митної інформації, інших 

міжнародних норм і стандартів 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі 

дистанційного навчання, структуру, контент, завдання і систему 

оцінювання 

http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html
http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html


Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів 

 

Методи та техніки 

навчання 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

візуалізація);семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий 

штурм», тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні 

завдання); індивідуальні консультації; 

робота в малих групах 
Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Фінанси 

, гроші та кредит», «Мікро-макроекономіка»  «Фінанси підприємств та 

малого бізнесу» 
Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: 

«Податкова система», «Міжнародні розрахунки та валютні операції» 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств» 
Мета дисципліни 

 
Метою є формування у майбутнього фахівця засвоєння суті та завдань 

митної справи в Україні, її організацію на сучасному етапі, засвоєння 

правових та фінансових основ управління митною справою, правове 

регулювання митного контролю і здійснення митного оформлення, що 

сприятиме усвідомленню необхідності й правомірності сплати мита та 

інших обов’язкових платежів, специфіки їх дії, та використанню набутих 

знань у майбутній практичній діяльності. 
Завдання дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни конкретизується у наступних завданнях: 

 —надати студентам навчальний матеріал з теорії навчальної дисципліни 

«Митна справа» та сформувати основи практичних знань;  

—виробити навички заповнення необхідних документів при розмитненні, 

сформувати знання стосовно застосування ставок ввізного мита відповідно 

до УКТЗЕД; 

 —ознайомити з формами вантажно-митних декларацій та методикою їх 

заповнення;  

 —сформувати основи знань щодо процесу розмитнення товарів при 

здійсненні експортно-імпортних операцій, а також забезпечити розвиток 

економічного мислення студентів, вміння приймати виважені рішення у 

складних та мінливих економічних умовах, адекватно діяти в умовах 

ринкових відносин, зміни нормативних і законодавчих актів.. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентностіта 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК09. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК13. Здатність працювати у команді.  

 ЗК15 Здатність працювати автономно.  

  

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ПР04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування.  

ПР06. Застосовувати відповідні 

статистичні, економіко-математичні 



 
 

методи та моделі для вирішення 

фінансових задач та аналізу.  

ПР07. Збирати, узагальнювати та 

аналізувати потрібну інформацію, 

розраховувати економічні та фінансові 

показники, проводити дослідження, 

здійснювати управління та аргументувати 

фінансові рішення. 

ПР09. Застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення, 

спеціалізовані інформаційні системи, 

сучасні фінансові технології та програмні 

продукти у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів.  

ПР21. Демонструвати базові навички 

гнучкого, креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні, виявляти 

ініціативу та лідерські якості, швидко 

адаптуватись до нових умов, продукувати 

інноваційні ідеї. 

ПР23. Виявляти навички самостійної 

роботи та виконувати функціональні 

обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення.  

  

Фахові компетентності 

ФК03. Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач.  

ФК05. Здатність застосовувати знання 

законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку.  

ФК07. Здатність застосовувати законодавчі, 

нормативні та інструктивні документи у сфері 

фінансів, оподаткування, банківської справи та 

страхування.  

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 

використання інформації для вирішення 

професійних завдань, формування аналітичних 

висновків та прийняття управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК10. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  
      ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку 

 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

- знати та розуміти законодавчий та інструктивний матеріал з питань 

митної справи 

- знати та розуміти порядок митного контролю та митного 

оформлення товарів, що перетинають митний кордон України 

- знати досліджувати тенденції розвитку митної системи за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати ефективність митної політики 

- знати методи обчислення різних видів мита, митних зборів та інших 

митних платежів 

- розуміти характеристику митних режимів, що застосовуються при 

митному оформленні товарів і транспортних засобів та знати 

особливості їх застосування 

б) уміти 
- застосовувати методику визначення митної вартості імпортних 

товарів, процедуру контролю правильності визначення митної 



вартості товарів, документи, що підтверджують митну вартість 

товарів 

 -уміти заповнювати всі необхідні документи, пов’язані зі 

митним оформленням. 

- виконати розрахунок податків та зборів при митному 

оформленні товарів та транспортних засобів 
                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Години:   

 

Тема 

 

 

Результати навчання 
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МОДУЛЬ 1 

Митна система України 

2 2 6 Тема1. Принципи та 

завдання митної системи 

України 

Знати : Структуру митної служби України: 

Центральний апарат ДФСУ, спеціалізовані 

установи та митниці. Аналіз діяльності 

митної служби України за роки 

функціонування. Роль та місце митної справи 

в економічному розвитку України на 

сучасному етапі. 

 

Тести, 

питанн

я,  

 

4 

4

2 

     

 

 

    2 

 

 

 

6 

Тема 2. Митна політика та 

митно-тарифне 

регулювання 

Знати: Поняття, принципи та методи митної 

політики України. Функції митної політики. 

Історичні форми митної політики. Сутність 

митно-тарифних відносин: об’єкт, види. 

Митно-тарифні регулятори, їх роль та рівні. 

Характеристика методів митного 

регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Тести, 

рефера

т 

 

3

2 

2

2 

 

8

7 

 

Тема 3. Інтегрування 

митної системи України до 

світової митної системи 

Знати : Митно-тарифні аспекти економічної 

інтеграції. Специфіка митного регулювання 

основних інтеграційних етапів. Реалізація 

економічних інтересів країни за умов участі у 

митному союзі. Вдосконалення системи 

митного регулювання в Україні на основі 

використання досвіду зарубіжних країн. 

Тести, 

доповід

і  

 

4 2

2 

 

7 
Тема 4. Митні платежі як 

інструмент митного 

регулювання ЗЕД країни 

Знати : Економічна природа митного тарифу: 

сутність, завдання, функції. Види і типи мита. 

Механізм розрахунку та стягнення мита. 

Імпортне/експортне мито. Етапи нарахування 

мита. Роль митних платежів в системі 

економічних відносин держави. Сутність, 

завдання, класифікація митних платежів. 

Митні збори, акцизний збір, ПДВ. Митні 

пільги 

Тести, 

доповід

і  

 

  4 2

3 

8 

7 
Тема 5. Митна та фактурна 

вартість товару: методи їх 

визначення 

Знати: Методи визначення митної вартості 

імпортних товарів: за цiною угоди щодо 

товарiв, якi iмпортуються (метод 1); за цiною 

угоди щодо iдентичних товарiв (метод 2); за 

цiною угоди щодо подiбних (аналогiчних) 

товарiв (метод 3); на основi вiднiмання 

Презен

тація, 

доповід

ь 



вартостi (метод 4); на основi додавання 

вартостi (метод 5); резервний. 

МОДУЛЬ 2 

Організація митного контролю 
4 3 7 Тема6. 

Зовнішньоекономічні 

контракти, порядок їх 

укладання 

Знати: Сутність зовнішньоекономічного 

контракту. Умови, які повинні бути 

передбачені в договорі (контракті), порядок 

укладання контракту. Положення про типову 

форму зовнішньоекономічних договорів 

Тести, 

задачі, 

питанн

я,  

3 2

2 

 

7 

Тема 7. . Специфіка 

здійснення митного 

оформлення ЗЕД 

Знати: Характеристика системи митного 

оформлення. Комплекс заходів системи 

митного оформлення. Митне оформлення 

юридичних та фізичних осіб. 

Зовнішньоторговельні документи: 

оперативно-зовнішньоторговельні, 

комерційні, розрахункові, транспортні, 

страхові та митні документи. 

доповід

і, 

презент

ації,  

 

3 2

2 

 

7 

Тема 8. Декларування 

митної вартості товарів 
Знати : Порядок оформлення ВМД. Функції 

ВМД. Реєстрацiйний номер Вантажної 

митної декларації. Реквізити журналу облiку 

ВМД. Розподіл аркушів ВМД. Порядок 

заповнення граф ДМВ-1 декларантом. 

Порядок заповнення граф ДМВ-2 

декларантом. Порядок заповнення граф ДМВ 

митним органом. 

 

Тести, 

задачі, 

питанн

я,  

 

 

3 

 

2 

7

7 

Тема 9. Порядок переміщення 

та пропуск через митний 

кордон України осіб, товарів 

та інших предметів 

Знати : Порядок переміщення фізичних осіб 

через митний кордон України. Порядок 

здійснення огляду та переогляду ручної 

поклажі та багажу. Підстави та порядок 

проведення особистого огляду громадян. 

Порядок переміщення через митний кордон 

об’єктів інтелектуальної власності Порядок 

здійснення митного контролю та пропуску 

через митний кордон транспортних засобів, 

які належать громадянам 

Тести, 

задачі, 

питанн

я,  

 

 

3 

 

2 

7

7 

Тема 10. Організація митного 

контролю 
Знати : Сутність та особливості проведення 

митного контролю. Межі зони митного 

контролю, спрощений митний контроль. 

Митна варта: основні завдання, права. 

Охорона і супроводження підакцизних 

товарів. Розрахунок часу, витраченого 

групою митної варти на супроводження між 

пунктами транзиту. Спеціальні види 

контролю на митному кордоні України: 

ветеринарний, карантинний, екологічний та 

гомологічний 

Тести, 

задачі, 

питанн

я,  

 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма 

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня 

підготовки студента за визначеною темою (в тому числі і 

самостійної роботи). Поточний контроль проводиться у 

формі усного опитування, письмового експрес-контролю 

(в тому числі у вигляді виконання тестових 

завдань/вирішення задач), виступів студентів при 



обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, 

есе, захисту реферату. 
Форма 

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня 

підготовки студента за темами одного змістового модулю 

та передбачає виконання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю 

фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може 

зараховуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової 

оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю 

набрав мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову 

оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма 

підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (усно/ письмово) 

 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною 

шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та 

другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та самостійна 

робота 

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

 (max) 

Модуль

на 

контрол

ьна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max

) 

 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 

Т5 

 

 

 
     50 

 

 

100 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

Т

Т9 

 

Т10 
 

 

  50 

 

 

100 

 
1

10 

1

10 

1

10 

1

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

1

10 
1

10 
 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий 

проект, практика) 

Залік 

  90 - 100 А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89 B добре 

 74 - 81 С добре 

 64 - 73 D задовільно 

 60 - 63 E задовільно 

 

                 35 - 59 

 

FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю 

повторного 

складання) 

  незадовільно незадовільно 



0 - 34 F  (з обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни) 

 (з обов’язковим  

повторним 

вивченням 

дисципліни) 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за 

даний вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, 

підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  
Політика щодо академічної 

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використані літературні джерела. Виявлення ознак академічної не 

доброчесності в письмовій роботі студента (плагіат), незалежно від масштабів,  

є підставою для її незарахуванння викладачем, 
Політика щодо відвідування 

 
Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є 

обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний графік, карантин)  навчання може відбуватись в 

онлайн режимі. Студент зобов’язаний дотримуватися усіх строків, визначених 

для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 
Політика щодо зарахування 

результатів неформальної 

освіти 

 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті» Доступний за посиланням: 

www.kau.com.ua 

Політика та очікування 

 
Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти 

Карпатського університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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