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Загальна інформація 

 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Інстаграм 

Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний четверг з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Цегельник Н.І. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 91 

Онлайн у Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 14:00 до 18:00 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Навчальна дисципліна забезпечує формування у фахівців комплексу 

професійних знань щодо правил організації та ведення обліку зовнішньоекономічної 

та митної діяльності основних нормативних актів з питань обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічних операцій. Оволодіння правилами і принципами обліку, 

митного контролю і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, а також оцінка 

законності та ефективності зовнішньоекономічних операцій є невід’ємним елементом 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях національного 

господарства України. 

Тому навчальна дисципліна «Облік і аудит у митній справі» є важливою для 

одержання компетентностей фахівців з обліку і оподаткування щодо формування 

системи інформаційних ресурсів, які відображають всі сторони діяльності суб’єктів 

господарювання.  

 

 

 

2. Мета  

По завершенню вивчення дисципліни студенти зможуть:  

 в сфері організації бухгалтерського обліку: 

– організувати порядок ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності;  

– працювати з нормативно-правовою базою щодо обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічних операцій;  

– оцінювати правомірність та економічний зміст зовнішньоекономічних 

контрактів;  

– відображати в обліку операції з іноземною валютою, експортно-імпортні 

операції та інші зовнішньоекономічні операції;  

– оперувати знаннями і вміннями правил визначення сум податків та митних 

платежів, а також їх сплати;  

– оцінювати вплив зовнішньоекономічних операцій на фінансові результати 

діяльності підприємства;  

– володіти методикою первинного, аналітичного та синтетичного обліку 

зовнішньоекономічних операцій;  

– надавати інформацію управлінському персоналу, а також приймати 

обґрунтовані управлінські рішення щодо обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 в сфері митного контролю: 

– знати сутність, економічний зміст та вміти характеризувати функції митного 

контролю та митного оформлення товарів в умовах реформування митних органів 

України; 

– вміти трактувати основні положення організації митного контролю та 

митного оформлення у контексті формування новітньої філософії митного контролю; 

– знати основні напрями організації діяльності зон митного контролю у 

пунктах пропуску та вміти характеризувати контрольно-перевірочні заходи, 

здійснювані митницями України, стосовно переміщуваних товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України; 

– вміти характеризувати порядок здійснення митного контролю, визначати 

процедури контролю при переміщені товарів і транспортних засобів комерційного 
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призначення між митницями призначення; 

– знати сутність та призначення митних складів, складів тимчасового 

зберігання і складів митниць та характеризувати умови поміщення товарів на 

тимчасове збереження, що знаходяться під митним контролем;  

– навчитись заповнювати документи контролю та первинні документи на 

підставі яких здійснюється розміщення товарів на тимчасове зберігання під митним 

контролем; 

– вміти характеризувати методи і форми здійснення митного контролю, а 

також засвоїти умови їх застосування; 

– засвоїти сутність та призначення митних режимів, а також умови на яких 

можуть бути поміщенні товари у них; 

– навчитись здійснювати митні формальності відносно товарів, що 

переміщуються через митний кордон України різними видами транспорту;  

– засвоїти процедури, щодо здійснюються посадовими особами митниць 

відносно переміщуваних товарів через митний кордон України; 

– ознайомитись з митними формальностями із застосуванням митної 

декларації; 

– навчитись використовувати у практичній роботі замінники митних 

декларацій використовувані у світовій митній практиці; 

– вивчити порядок пропуску товарів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами;  

– засвоїти порядок оподаткування, декларування і митного оформлення 

переміщуваних товарів громадянами; 

– знати зміст контрабанди товарів і порушення митних правил та вміти їх 

ідентифікувати; 

– засвоїти основні заходи протидії та боротьби з порушеннями митних правил.  

– вміти аналізувати здійснювані підприємствами види діяльності, за яким 

митниці покликані здійснювати контроль; 

– засвоїти порядок організації діяльності окремих територій, на яких 

створюються особливі умови розміщення товарів і транспортних засобів, 

переміщуваних через митний кордон України. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом.  

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 

частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної 

контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

(професійної  підготовки) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістових модулів – 3 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

- 120 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

14 год. 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

3, самостійна робота 

студента – 12 

 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Практичні 

28год. 6 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 42/78 для заочної 

форми навчання – 10/110. 

 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит у митній справі» 

здобувачі вищої освіти оволодіють компетентностями, які визначені Державним 

стандартом. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних і 

практичних занять. Велике значення під час вивчення і закріплення знань має 

самостійна робота студентів над спеціальною літературою, конспектами, вправами. 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Облік і аудит у митній справі»  

відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК11. Здатність формувати інформацію для одержання 

підприємством статусу авторизованого економічного оператора, 

організовувати фінансовий і управлінський облік товарів за 

митними режимами та здійснювати розрахунки податкових і 

митних платежів, аналіз, аудит господарських операцій у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 
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та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з 

дотриманням вимог професійної етики 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування 

ПР20. Обгрунтовувати вибір оптимальної системи організації 

зовнішньоекономічних зв'язків та організовувати обліковий процес 

і контроль руху товарів, податкових і митних платежів за митними 

режимами. 
 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Митна діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення 

Тема 1. Митна політика держави в системі зовнішньоекономічних зв’язків і 

управлінні національною економікою 

Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інноваційного розвитку національної 

економіки України. Митна діяльність: принципи, функції та роль в 

зовнішньоекономічних зв’язках. Сутність та особливості змісту окремих термінів і 

понять при здійсненні митної справи. Формування об’єктів фінансового і 

управлінського обліку в зовнішньоекономічній та митній діяльності 

Тема 2. Система управління митною діяльністю в Україні 

Побудова системи управління митною діяльністю держави. Адміністративні 

основи управління митною діяльністю. Системи нормативно-правових актів для 

управління митною діяльністю. Фінансово-фіскальні інструменти для управління 

митною діяльністю. Система контрольно-організаційних процесів в діяльності митних 
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органів. Суть і значення захисного управлінського процесу в діяльності митних 

органів. Інформаційно-статистичне забезпечення управління митною діяльністю. 

Комунікації в державній митній службі. Матеріально-технічне забезпечення в 

діяльності митної служби. Соціальні аспекти діяльності митної служби. Етико-

культурологічні аспекти в управлінні митною діяльністю. 

Тема 3. Організаційна діяльність державної митної служби України 

Призначення та основні завдання державної митної служби. Напрями 

реформування митної діяльності України. Провадження видів діяльності 

підконтрольних митним органам.  

Модуль ІІ. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних зв’язків та їх 

митного оформлення 

Тема 1. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності в авторизованих 

економічних операторів 

Сутність, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Особливості 

складання договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та 

застосування правил ІНКОТЕРМС. Особливості відображення в обліку операцій з 

іноземною валютою. Облік імпортних операцій. Облік експортних операцій. Облік 

зовнішньоекономічних операцій із переробки давальницької сировини. Облік 

зовнішньоекономічних бартерних операцій. Облік інвестиційних операцій. Облік 

кредитних (фінансових) операцій. Облік службових відряджень за кордон. Облік 

інших зовнішньоекономічних операцій. 

Тема 2. Бухгалтерський облік в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій 

Характеристика послуг з оформлення зовнішньоекономічних господарських 

операцій. Бухгалтерський облік  брокерської діяльності. Бухгалтерський облік  в 

магазинах безмитної торгівлі. Бухгалтерський облік  в митному складі. 

Бухгалтерський облік у вільній митній зоні комерційного типу. Бухгалтерський облік 

у вільній митній зоні сервісного типу. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні 

промислового типу. Бухгалтерський облік на складі тимчасового зберігання. 

Бухгалтерський облік у вантажному митному комплексі. 

Тема 3. Управлінський та податковий облік в сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків 

Організація управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності. 

Управлінський облік операцій з іноземною валютою. Управлінський облік імпортних 

операцій. Управлінський облік експортних операцій. Управлінський облік 

зовнішньоекономічних операцій із переробки давальницької сировини. 

Управлінський облік зовнішньоекономічних бартерних операцій. Управлінський 

облік інвестиційних операцій. Управлінський облік кредитних (фінансових) операцій. 

Управлінський облік службових відряджень за кордон. Управлінський облік інших 

зовнішньоекономічних операцій. Організація податкового обліку 

зовнішньоекономічної діяльності. Облік митних платежів. Облік акцизного збору. 

Облік ПДВ. 

Модуль ІІІ. Митний аудит 

Тема 1. Теоретичні основи митного аудиту 

Аудит в системі державного фінансового контролю. Cутність, значення та 

завдання аудиту. Функції та принципи митного аудиту. Предмет, об’єкти та суб’єкти 

аудиту. Відмінності аудиту від аудиту та ревізії. Міжнародний досвід розвитку і 

функціонування аудиту. Законодавчо-нормативне регулювання організації та 
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проведення митного аудиту. Основні положення Міжнародної конвенції про 

спрощення та гармонізацію митних процедур. Права, обов’язки та професійна етика 

працівників Державної митної служби України та платників податків. Організація 

митного аудиту. Планування митного аудиту. Порядок проведення митного аудиту 

органами Державної митної служби України. 

Тема 2. Методика аудиту зовнішньоекономічних операцій 

Джерела інформації для аудиту. Методи організації проведення аудиту. Методи 

проведення аудиту. Поняття ризику та цілі системи управління ризику в аудиті. 

Механізм системи аналізу та керування ризиками при здійсненні аудиту. Процес 

управління ризиками у Державній митній службі України. Функції та завдання 

Державної митної служби України в управлінні митними ризиками. Українська 

класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.  Застосування міжнародних 

торгових правил ІНКОТЕРМС в митній справі.  Методи визначення митної вартості 

товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму 

імпорту. Порушення митних правил як адміністративне правопорушення. Робоча 

документація у аудиті. Узагальнення результатів аудиту.  

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів 

денної форми навчання 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Митна діяльність в Україні: 

організація та облікове забезпечення 

40 4 8 28 

1. Митна політика держави в системі 

зовнішньоекономічних зв’язків і управлінні 

національною економікою 

12 1 2 9 

2. Система управління митною діяльністю в Україні 16 2 4 10 

3. Організаційна діяльність державної митної служби 

України 

12 1 2 9 

Змістовий модуль ІІ. Бухгалтерський облік 

зовнішньоекономічних зв’язків та їх митного 

оформлення 

48 6 12 30 

1. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної 

діяльності в авторизованих економічних 

операторів 

16 2 4 10 

2. Бухгалтерський облік в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій 

16 2 4 10 

3. Управлінський та податковий облік в сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків 

16 2 4 10 

Змістовий модуль ІІІ. Митний аудит 32 4 8 20 

1. Теоретичні основи митного аудиту  16 2 4 10 

2. Методика аудиту зовнішньоекономічних операцій  16 2 4 10 

Всього годин 120 14 28 78 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів 

заочної форми навчання  

 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Митна діяльність в Україні: 

організація та облікове забезпечення 

42 1 1 40 

1. Митна політика держави в системі 

зовнішньоекономічних зв’язків і управлінні 

національною економікою 

15 

1 1 

13 

2. Система управління митною діяльністю в Україні 14 14 

3. Організаційна діяльність державної митної служби 

України 

13 13 

Змістовий модуль ІІ. Бухгалтерський облік 

зовнішньоекономічних зв’язків та їх митного 

оформлення 

47 

2 3 

42 

1. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної 

діяльності в авторизованих економічних 

операторів 

16 1 1 14 

2. Бухгалтерський облік в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій 

16 

1 

1 
14 

3. Управлінський та податковий облік в сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків 

15 
1 

14 

Змістовий модуль ІІІ. Митний аудит 31 1 2 28 

1. Теоретичні основи митного аудиту  16 
1 

1 14 

2. Методика аудиту зовнішньоекономічних операцій  15 1 14 

Всього годин 120 4 6 110 

 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1. Митна політика держави в системі зовнішньоекономічних зв’язків і 

управлінні національною економікою 

1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інноваційного розвитку 

національної економіки України 

1.2. Митна діяльність: принципи, функції та роль в зовнішньоекономічних 

зв’язках 

1.3. Сутність та особливості змісту окремих термінів і понять при здійсненні 

митної справи 

1.4. Формування об’єктів фінансового і управлінського обліку в 

зовнішньоекономічній та митній діяльності 



 
13 

Лекція 2. Система управління митною діяльністю в Україні 

2.1. Побудова системи управління митною діяльністю держави 

2.2. Адміністративні основи управління митною діяльністю 

2.3. Фінансово-фіскальні інструменти для управління митною діяльністю 

2.4. Етико-культурологічні аспекти в управлінні митною діяльністю 

Лекція 3. Організаційна діяльність державної митної служби України 

3.1. Призначення та основні завдання державної митної служби 

3.2. Напрями реформування митної діяльності України 

3.3. Провадження видів діяльності підконтрольних митним органам 

Лекція 4. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності в 

авторизованих економічних операторів 

4.1. Сутність, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності  

4.2. Облік імпортних операцій  

4.3 Облік експортних операцій  

4.4. Облік інвестиційних операцій  

4.5. Облік службових відряджень за кордон  

Лекція 5. Бухгалтерський облік в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій 

5.1. Характеристика послуг з оформлення зовнішньоекономічних господарських 

операцій 

5.2. Бухгалтерський облік  брокерської діяльності. 

5.3. Бухгалтерський облік  в магазинах безмитної торгівлі. 

5.4. Бухгалтерський облік  в митному складі. 

5.5. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні 

Лекція 6. Управлінський та податковий облік в сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків 

6.1. Організація управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності 

6.2. Управлінський облік імпортних операцій  

6.3. Управлінський облік експортних операцій  

6.4. Управлінський облік інвестиційних операцій  

6.5. Організація податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності 

Лекція 7. Теоретичні основи митного аудиту 

7.1. Аудит в системі державного фінансового контролю  

7.2.  Cутність, значення та завдання аудиту  

7.3.  Функції та принципи митного аудиту  

7.4. Організація митного аудиту 

Лекція 8. Методика аудиту зовнішньоекономічних операцій 

8.1. Джерела інформації для аудиту  

8.2. Методи організації проведення аудиту  

8.3. Методи проведення аудиту 

8.4. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту  

8.5. Узагальнення результатів аудиту 

 

Лекції надають студентам можливість самостійно діагностувати питання 

контролінгу на підприємстві, проводити аналіз і обґрунтовувати висновки про його 

ефективність.  
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6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Завдання 1. Митна політика держави в системі зовнішньоекономічних зв’язків і 

управлінні національною економікою 

1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інноваційного розвитку 

національної економіки України 

1.2. Митна діяльність: принципи, функції та роль в зовнішньоекономічних 

зв’язках 

1.3. Сутність та особливості змісту окремих термінів і понять при здійсненні 

митної справи 

1.4. Формування об’єктів фінансового і управлінського обліку в 

зовнішньоекономічній та митній діяльності 

Завдання 2. Система управління митною діяльністю в Україні 

2.1. Побудова системи управління митною діяльністю держави 

2.2. Адміністративні основи управління митною діяльністю 

2.3. Фінансово-фіскальні інструменти для управління митною діяльністю 

2.4. Етико-культурологічні аспекти в управлінні митною діяльністю 

Завдання 3. Організаційна діяльність державної митної служби України 

3.1. Призначення та основні завдання державної митної служби 

3.2. Напрями реформування митної діяльності України 

3.3. Провадження видів діяльності підконтрольних митним органам 

Завдання 4. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності в 

авторизованих економічних операторів 

4.1. Сутність, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності  

4.2. Облік імпортних операцій  

4.3 Облік експортних операцій  

4.4. Облік інвестиційних операцій  

4.5. Облік службових відряджень за кордон  

Завдання 5. Бухгалтерський облік в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій 

5.1. Характеристика послуг з оформлення зовнішньоекономічних господарських 

операцій 

5.2. Бухгалтерський облік  брокерської діяльності. 

5.3. Бухгалтерський облік  в магазинах безмитної торгівлі. 

5.4. Бухгалтерський облік  в митному складі. 

5.5. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні 

Завдання 6. Управлінський та податковий облік в сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків 

6.1. Організація управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності 

6.2. Управлінський облік імпортних операцій  

6.3. Управлінський облік експортних операцій  

6.4. Управлінський облік інвестиційних операцій  

6.5. Організація податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності 

Завдання 7. Теоретичні основи митного аудиту 

7.1. Аудит в системі державного фінансового контролю  

7.2.  Cутність, значення та завдання аудиту  
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7.3.  Функції та принципи митного аудиту  

7.4. Організація митного аудиту 

Завдання 8. Методика аудиту зовнішньоекономічних операцій 

8.1. Джерела інформації для аудиту  

8.2. Методи організації проведення аудиту  

8.3. Методи проведення аудиту 

8.4. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту  

8.5. Узагальнення результатів аудиту 

 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 

на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи, а саме 

розрахунків показників, вибір методів, розробка моделей, обґрунтування висновків 

щодо стану системи фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 

і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 

вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому поясненні викладача) вирішують запропоновані завдання 

різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок. 

 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Митна політика держави в системі зовнішньоекономічних зв’язків і 

управлінні національною економікою 

1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інноваційного розвитку 

національної економіки України 

1.2. Митна діяльність: принципи, функції та роль в зовнішньоекономічних 

зв’язках 

1.3. Сутність та особливості змісту окремих термінів і понять при здійсненні 

митної справи 

1.4. Формування об’єктів фінансового і управлінського обліку в 

зовнішньоекономічній та митній діяльності 

Тема 2. Система управління митною діяльністю в Україні 

2.1. Побудова системи управління митною діяльністю держави 

2.2. Адміністративні основи управління митною діяльністю 

2.3. Системи нормативно-правових актів для управління митною діяльністю 

2.4. Фінансово-фіскальні інструменти для управління митною діяльністю 

2.5. Система контрольно-організаційних процесів в діяльності митних органів 

2.6. Суть і значення захисного управлінського процесу в діяльності митних 

органів 
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2.7. Інформаційно-статистичне забезпечення управління митною діяльністю 

2.8. Комунікації в державній митній службі 

2.9. Матеріально-технічне забезпечення в діяльності митної служби 

2.10. Соціальні аспекти діяльності митної служби 

2.11. Етико-культурологічні аспекти в управлінні митною діяльністю 

Тема 3. Організаційна діяльність державної митної служби України 

3.1. Призначення та основні завдання державної митної служби 

3.2. Напрями реформування митної діяльності України 

3.3. Провадження видів діяльності підконтрольних митним органам 

Тема 4. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності в авторизованих 

економічних операторів 

4.1. Сутність, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності  

4.2. Особливості складання договорів (контрактів) суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та застосування правил ІНКОТЕРМС  

4.3. Особливості відображення в обліку операцій з іноземною валютою  

4.4. Облік імпортних операцій  

4.5. Облік експортних операцій  

4.6. Облік зовнішньоекономічних операцій із переробки давальницької 

сировини  

4.7. Облік зовнішньоекономічних бартерних операцій  

4.8. Облік інвестиційних операцій  

4.9. Облік кредитних (фінансових) операцій  

4.10. Облік службових відряджень за кордон  

4.11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 

Тема 5. Бухгалтерський облік в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій 

5.1. Характеристика послуг з оформлення зовнішньоекономічних господарських 

операцій 

5.2. Бухгалтерський облік  брокерської діяльності. 

5.3. Бухгалтерський облік  в магазинах безмитної торгівлі; 

5.4. Бухгалтерський облік  в митному складі; 

5.5. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні комерційного типу. 

5.6. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні сервісного типу. 

5.7. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні промислового типу. 

5.8. Бухгалтерський облік на складі тимчасового зберігання. 

5.9. Бухгалтерський облік у вантажному митному комплексі. 

Тема 6. Управлінський та податковий облік в сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків 

6.1. Організація управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності 

6.2. Управлінський облік операцій з іноземною валютою  

6.3. Управлінський облік імпортних операцій  

6.4. Управлінський облік експортних операцій  

6.5. Управлінський облік зовнішньоекономічних операцій із переробки 

давальницької сировини  

6.6. Управлінський облік зовнішньоекономічних бартерних операцій  

6.7. Управлінський облік інвестиційних операцій  

6.8. Управлінський облік кредитних (фінансових) операцій  

6.9. Управлінський облік службових відряджень за кордон  
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6.10. Управлінський облік інших зовнішньоекономічних операцій 

6.11. Організація податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності 

6.12. Облік митних платежів 

6.13. Облік акцизного збору 

6.14. Облік ПДВ 

Тема 7. Теоретичні основи митного аудиту 

7.1. Аудит в системі державного фінансового контролю  

7.2. Cутність, значення та завдання аудиту  

7.3. Функції та принципи митного аудиту  

7.4. Предмет, об’єкти та суб’єкти аудиту  

7.5. Відмінності аудиту від аудиту та ревізії 

7.6. Міжнародний досвід розвитку і функціонування аудиту  

7.7. Законодавчо-нормативне регулювання організації та проведення митного 

аудиту  

7.8. Основні положення Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію 

митних процедур  

7.9. Права, обов’язки та професійна етика працівників Державної митної служби 

України та платників податків 

7.10. Організація митного аудиту 

7.11. Планування митного аудиту  

7.12. Порядок проведення митного аудиту органами Державної митної служби 

України 

Тема 8. Методика аудиту зовнішньоекономічних операцій 

8.1. Джерела інформації для аудиту  

8.2. Методи організації проведення аудиту  

8.3. Методи проведення аудиту 

8.4. Поняття ризику та цілі системи управління ризику в аудиті  

8.5. Механізм системи аналізу та керування ризиками при здійсненні аудиту  

8.6. Процес управління ризиками у Державній митній службі України  

8.7. Функції та завдання Державної митної служби України в управлінні 

митними ризиками  

8.8. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності  

8.9. Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС в митній справі  

8.10. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту  

8.11. Порушення митних правил як адміністративне правопорушення 

8.12. Робоча документація в аудиті  

8.13. Узагальнення результатів аудиту 

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 

розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 

лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  
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- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  

- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 

додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  

- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

 

6.6.2. Теми рефератів, контрольних робіт та презентацій для самостійної 

підготовки в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми з індивідуальної роботи формують та оновлюють їх перелік за необхідності 

і знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для індивідуальної роботи можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Сутність, види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності  

2. Особливості складання договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та застосування правил ІНКОТЕРМС  

3. Особливості відображення в обліку операцій з іноземною валютою  

4. Облік імпортних операцій  

5. Облік експортних операцій  

6. Облік зовнішньоекономічних операцій із переробки давальницької сировини  

7. Облік зовнішньоекономічних бартерних операцій  

8. Облік інвестиційних операцій  

9. Облік кредитних (фінансових) операцій  

10. Облік службових відряджень за кордон  

11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 

12. Характеристика послуг з оформлення зовнішньоекономічних господарських 

операцій 

13. Бухгалтерський облік  брокерської діяльності. 

14. Бухгалтерський облік  в магазинах безмитної торгівлі; 

15. Бухгалтерський облік  в митному складі; 

16. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні комерційного типу. 

17. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні сервісного типу. 

18. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні промислового типу. 

19. Бухгалтерський облік на складі тимчасового зберігання. 

20. Бухгалтерський облік у вантажному митному комплексі. 

21. Джерела інформації для аудиту  

22. Методи організації проведення аудиту  

23. Методи проведення аудиту 

24. Поняття ризику та цілі системи управління ризику в аудиті  

25. Механізм системи аналізу та керування ризиками при здійсненні аудиту  
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26. Процес управління ризиками у Державній митній службі України  

27. Функції та завдання Державної митної служби України в управлінні митними 

ризиками  

28. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності  

29. Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС в митній справі  

30. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту  

31. Порушення митних правил як адміністративне правопорушення 

32. Робоча документація у аудиті  

33. Узагальнення результатів аудиту 

 

В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально 

консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки 

виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих 

здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування 

 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавців і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Побудова системи управління митною діяльністю держави 

2. Адміністративні основи управління митною діяльністю 

3. Системи нормативно-правових актів для управління митною діяльністю 

4. Фінансово-фіскальні інструменти для управління митною діяльністю 

5. Система контрольно-організаційних процесів в діяльності митних органів 

6. Суть і значення захисного управлінського процесу в діяльності митних 

органів 

7. Інформаційно-статистичне забезпечення управління митною діяльністю 

8. Комунікації в державній митній службі 

9. Матеріально-технічне забезпечення в діяльності митної служби 

10. Соціальні аспекти діяльності митної служби 

11. Етико-культурологічні аспекти в управлінні митною діяльністю 

12. Призначення та основні завдання державної митної служби 

13. Напрями реформування митної діяльності України 

14. Провадження видів діяльності підконтрольних митним органам 

15. Організація управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності 

16. Управлінський облік операцій з іноземною валютою  

17. Управлінський облік імпортних операцій  

18. Управлінський облік експортних операцій  

19. Управлінський облік зовнішньоекономічних операцій із переробки 
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давальницької сировини  

20. Управлінський облік зовнішньоекономічних бартерних операцій  

21. Управлінський облік інвестиційних операцій  

22. Управлінський облік кредитних (фінансових) операцій  

23. Управлінський облік службових відряджень за кордон  

24. Управлінський облік інших зовнішньоекономічних операцій 

25. Організація податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності 

26. Облік митних платежів 

27. Облік акцизного збору 

28. Облік ПДВ 

 

 

6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.7.1. Методи навчання  

Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів навчання 

для отримання зворотного зв’язку.  

 

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні 

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 

пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 

виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 

 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 
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навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань проводиться 

за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 8 12 

2 8 12 

3 8 12 

Разом 24 36 

ІІ 

1 8 14 

2 8 12 

3 8 14 

Разом 30 40 

ІІІ 
1 6 12 

2 6 12 

Разом 12 24 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  
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6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 

 

 

6.11. Рекомендована література 

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

4. Закон України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 № 674-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#Text 

5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-

XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text 

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

7. Закон України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

https://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19


 
24 

від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. 

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. – Наказ 

Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. № 291. 

9. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі – Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2015 р. № 1219. 

10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

11. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

12. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ 

13. Міжнародні стандарти аудиту. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-

standarti-auditu 

14. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / 

П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ 

ління”, 2012. 

15. Митна енциклопедія: У двох томах. Т.1/: Редкол.: … І.Г. Бережнюк (відп. 

ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с. 

16. Митна діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення. Вип. 1. 

Організація митної діяльності в Україні, її роль в розвитку бізнесу та облікове 

забезпечення: посібник / Ю. Ю. Мороз, Ю. С. Цал-Цалко, Т. С. Гайдучок, 

Н. І. Цегельник. Житомир : Рута, 2020. 136 с. 

 

 

6.12. Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  для 

оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю 

 

Для оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю використовується перелік відкритих питань з 

диференційованою оцінкою їх відповідей та контрольним часом, що надається 

студенту для надання відповіді. 

Модуль І. Митна діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення 
Тема 1. Митна політика держави в системі зовнішньоекономічних зв’язків і 

управлінні національною економікою 

1.1. Предмет та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності.  

1.2. Поняття суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.  

1.3. Роль держави в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності як сектора 

економіки.  

1.4. Цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

1.5. Суб’єкти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

1.6. Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

1.7. Види митних платежів. 

1.8. Методи визначення митної вартості. 

1.9. Види зовнішньоекономічних контрактів (договорів).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
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1.10. Методики формування різних видів цін у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

1.11. Принципи митної діяльності. 

1.12. Функції митної діяльності. 

1.13. Роль митної діяльності в зовнішньоекономічних зв’язках. 

1.14. Терміни і поняття при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

1.15. Терміни і поняття при здійсненні митної справи. 

Тема 2. Система управління митною діяльністю в Україні. 

2.1. Структурні елементи системи управління митною діяльністю держави. 

2.2. Адміністративні основи управління митною діяльністю. 

2.3. Системи нормативно-правових актів для управління митною діяльністю. 

2.4. Фінансово-фіскальні інструменти для управління митною діяльністю. 

2.5. Система контрольно-організаційних процесів в діяльності митних органів. 

2.6. Суть і значення захисного управлінського процесу в діяльності митних 

органів. 

2.7. Інформаційно-статистичне забезпечення управління митною діяльністю. 

2.8. Комунікації в державній митній службі. 

2.9. Матеріально-технічне забезпечення в діяльності митної служби. 

2.10. Соціальні аспекти діяльності митної служби. 

2.11. Етико-культурологічні аспекти в управлінні митною діяльністю. 

Тема 3. Організаційна діяльність Державної митної служби України. 

3.1. Призначення Державної митної служби 

3.2. Основні завдання Державної митної служби. 

3.3. Мета діяльності Державної митної служби. 

3.4. Права Державної митної служби. 

3.5. Територіальні органи Державної митної служби. 

3.6. Центральні органи Державної митної служби. 

3.7. Повноваження Голови Державної митної служби. 

3.8. Напрями оптимізація організаційної та функціональної структури. 

3.9. Напрями удосконалення процедури адміністративного оскарження. 

3.10. Напрями розвитку управління інформаційними системами та технологіями. 

3.11. Напрями розвитку персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та 

антикорупційні заходи. 

3.12. Напрями удосконалення прозорості та контрольованості митної служби. 

3.13. Напрями сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення 

та гармонізацію митних процедур. 

3.14. Напрями  сприяння ефективному справлянню митних платежів. 

3.15. Напрями  розвитку інфраструктури, електронних технологій та сервісів для 

міжнародної торгівлі. 

3.16. Напрями захисту суспільства, громадського здоров’я і безпеки 

навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням 

наркотичних засобів та зброї. 

3.17. Напрями підвищення ефективності міжнародного митного 

співробітництва. 

3.18.  Брокерська діяльність. 

3.19. Магазини безмитної торгівлі; 

3.20. Митні склади; 

3.21. Вільні митні зони комерційного типу. 
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3.22. Вільні митні зони сервісного типу. 

3.23. Вільні митні зони промислового типу. 

3.24. Митні склади тимчасового зберігання. 

3.25. Вантажний митний комплекс. 

Модуль ІІ. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних зв’язків та їх 

митного оформлення 
Тема 1. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності в авторизованих 

економічних операторів 

Формування об’єктів фінансового обліку в зовнішньоекономічній діяльності. 

Формування об’єктів фінансового обліку в митній діяльності. 

Застосування правил Франко-завод. 

Застосування правил Франко-перевізник. 

Застосування правил Перевезення оплачено до. 

Застосування правил Перевезення та страхування оплачено до. 

Застосування правил Поставка в місці. 

Застосування правил Поставка в місці з розвантаженням. 

Застосування правил Поставка зі сплатою мита. 

Застосування правил Франко вздовж борту судна. 

Застосування правил Франко-борт. 

Застосування правил Вартість і фрахт. 

Застосування правил Вартість, страхування і фрахт. 

Облік придбання  іноземної валюти. 

Облік продажу  іноземної валюти. 

Облік наявності іноземної валюти. 

Облік імпортних операцій. 

Облік експортних операцій. 

Облік зовнішньоекономічних операцій із переробки давальницької сировини. 

Облік зовнішньоекономічних бартерних операцій. 

Облік інвестиційних операцій. 

Облік кредитних (фінансових) операцій. 

Облік службових відряджень за кордон. 

Організація податкового обліку зовнішньоекономічної діяльності. 

6.14. Розрахунок  митних платежів в сфері зовнішньоекономічних зв’язків. 

6.15. Облік митних платежів. 

6.16. Розрахунок  акцизного збору в сфері зовнішньоекономічних зв’язків. 

6.17. Облік акцизного збору. 

6.18. Розрахунок ПДВ  в сфері зовнішньоекономічних зв’язків. 

6.19. Облік ПДВ. 

Тема 2. Бухгалтерський облік в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій 

2.1. Формування об’єктів фінансового обліку в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій. 

2.2. Формування об’єктів управлінського обліку в сфері послуг з оформлення 

зовнішньоекономічних господарських операцій. 

2.3. Характеристика послуг з оформлення зовнішньоекономічних господарських 

операцій 

2.4. Бухгалтерський облік  брокерської діяльності. 

2.5. Бухгалтерський облік  в магазинах безмитної торгівлі. 
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2.6. Бухгалтерський облік  в митному складі. 

2.7. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні комерційного типу. 

2.8. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні сервісного типу. 

2.9. Бухгалтерський облік у вільній митній зоні промислового типу. 

2.10. Бухгалтерський облік на складі тимчасового зберігання. 

2.11. Бухгалтерський облік у вантажному митному комплексі. 

Тема 3. Управлінський та податковий облік в сфері зовнішньоекономічних 

зв’язків 

3.1. Формування об’єктів управлінського обліку в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

3.2. Формування об’єктів управлінського обліку в митній діяльності. 

3.3. Організація управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності 

3.4. Управлінський облік придбання  іноземної валюти. 

3.5. Управлінський облік продажу  іноземної валюти. 

3.6. Управлінський облік наявності іноземної валюти. 

3.7. Управлінський облік імпортних операцій  

3.8. Управлінський облік експортних операцій  

3.9. Управлінський облік зовнішньоекономічних операцій із переробки 

давальницької сировини  

3.10. Управлінський облік зовнішньоекономічних бартерних операцій  

3.11. Управлінський облік інвестиційних операцій  

3.12. Управлінський облік кредитних (фінансових) операцій  

3.13. Управлінський облік службових відряджень за кордон. 

Модуль ІІІ. Митний аудит 
Тема 1. Теоретичні основи митного аудиту 

1.1. Аудит в системі державного фінансового контролю  

1.2. Сутність, значення та завдання аудиту  

1.3. Функції та принципи митного аудиту  

1.4. Предмет, об’єкти та суб’єкти аудиту  

1.5. Відмінності аудиту від аудиту та ревізії 

1.6. Міжнародний досвід розвитку і функціонування аудиту  

1.7. Законодавчо-нормативне регулювання організації та проведення митного 

аудиту  

1.8. Основні положення Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію 

митних процедур  

1.9. Права, обов’язки та професійна етика працівників Державної митної служби 

України та платників податків 

1.10. Організація митного аудиту 

1.11. Планування митного аудиту  

1.12. Порядок проведення митного аудиту органами Державної митної служби 

України 

Тема 2. Методика аудиту зовнішньоекономічних операцій 

2.1. Джерела інформації для аудиту  

2.2. Методи організації проведення аудиту  

2.3. Методи проведення аудиту 

2.4. Поняття ризику та цілі системи управління ризику в аудиті  

2.5. Механізм системи аналізу та керування ризиками при здійсненні аудиту  

2.6. Процес управління ризиками у Державній митній службі України  
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2.7. Функції та завдання Державної митної служби України в управлінні 

митними ризиками  

2.8. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності  

2.9. Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС в митній справі  

2.10. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту  

2.11. Порушення митних правил як адміністративне правопорушення 

2.12. Робоча документація у аудиті  

2.13. Узагальнення результатів аудиту 


