
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Силабус дисципліни 

“Митна справа” 
 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

Кафедра міжнародних 

економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини” 

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 

Освітньо-професійна програма:  “Міжнародні економічні 

відносини” 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки - 3, семестр – 6-й 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач Данкевич Віталій Євгенович 

Профайл викладача 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-dankevich-vitalij-

evgenovich 

Контактна інформація +38 0976829968, dankevych2017@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://moodle.znau.edu.ua/login/index.php 

Консультації 
Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 

18.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

 

Актуальність вивчення дисципліни обумовлена потребою в підготовці фахівців, 

здатних виконувати кваліфіковану аналітичну та організаційну роботу з дослідження 

інструментів тарифного та нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій, 

формування митної політики України. Під час вивчення даної дисципліни студенти 

отримують знання та навички, зокрема щодо теоретичних основ та особливостей 

організації митного контролю та оформлення при перетині кордону, методики 

здійснення контролю митними органами; вміння виконувати необхідні розрахунки 

податків та митних зборів у відповідності із наявною вихідною інформацією; 

здійснювати аналіз та економічну інтерпретацію одержаних результатів та робити 



обґрунтовані висновки у процесі здійснення контрольних заходів;  набути навичок 

практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

 

Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів систему теоретичних знань 

і практичних навичок щодо методів й інструментів тарифного та нетарифного регулювання 

експортно-імпортних операцій, пріоритетів формування митної політики України. 

Цілі освоєння дисципліни: 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

 види основних документів під час здійснення митного контролю та їх  оформлення;  

 основні принципи, норми та правила тарифного та нетарифного  регулювання ЗЕД; 

 митні режими, що застосовуються при митному оформленні товарів і 

транспортних засобів; 

 класифікацію товарів для цілей здійснення митного контролю та  митного 

оформлення; 

 види податків та зборів, що справляються при митному оформленні товарів і 

транспортних засобів; 

 методи розрахунку митних платежів та зборів та їх застосування    відповідно до 

митних режимів; 

 поняття, види порушень митних правил; 

 порядок накладання відповідальності за порушення митних правил. 

вміти:  

 проводити перевірку дотримання правил митного оформлення товарів; 

 орієнтуватися в діючому законодавстві України та відносинах, що виникають у 

галузі митної справи; 

 складати та розуміти зміст основних документів і юридичних актів, що регулюють 

відносини, які виникають в митній справі та передбачені нормативними актами; 

 визначати митну вартість товару; 

 розраховувати митні платежі та збори виходячи із митної вартості товару. 

 

Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна: 

СК 9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних організаційно-правових відносин, 

обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародного бізнесу 

на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати 

рівень своєї професійної підготовки. 

 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 26 4 

Самостійна робота 70 110 

5.2. Формат дисципліни 

 очний; 

 змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle); 



 дистанційний.  

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т 1 

Історія виникнення митної справи, 

зовнішньоекономічна діяльність та митна справа в 

Україні 

20 20 

2.  Т 2 
Організація управління митною справою в Україні. 

Організація митного контролю 
20 20 

3.  Т 3 
Документарне забезпечення митного  

оформлення вантажів 
20 20 

4.  Т 4 Митні режими 20 20 

5.  Т5 Мито та митні збори 10 10 

6.  Т6 
Правила переміщення через митний кордон товарів, 

валюти та транспортних засобів 
10 10 

7.  Т7 Основні види митних правопорушень 10 10 

8.  Т8 
Екологічний контроль сільськогосподарської 

продукції на митниці 
10 10 

Разом: 120 120 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 0,83 28 13 

Практичні заняття 0,83 28 20 

Лабораторні роботи - -  

Семінарські зняття - -  

Самостійна робота 0,14 94 10 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 5 1 5 

Разом: - 60 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: 

 поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) – максимум 60 балів,   

 підсумковий контроль – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 

ПРН 14. здатність до використання набутих нових знань та інновацій у практичній 

діяльності, засвоєння нових знань і самовдосконалення; 

 

7. Пререквізити 

Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність. 

 

 

 

 



 

 

8. Політики дисципліни 

 дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти; 

 пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово; 

 пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі; 

 невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час; 

 плагіат в письмових роботах не допускається;  

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 

тверджень, відомостей обов’язкові; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Державний служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Новини товарних ринків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.agrotimes.net/noviny-agrorynku.html 

3. Світова продовольча проблема [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kimo.univ.kiev.ua/MEO/04.htm 

4. Статистика торгівлі для розвитку міжнародного бізнесу [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.trademap.org/index.aspx?ReturnUrl=%2fProduct 

5. Чмирь С.М. Формування та розвиток зернового ринку України (Монографія) / 

С. М. Чмирь. – К. “Аграрна наука”, 2017. – 376 с. 

6. Britannica Online Encyclopedia / [Electronic resource]. – Available from: http:// 

www. britannica.com. 

7. FAOSTAT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://faostat.fao.org/site/377/DesktopDefault.aspx?PageID=377#ancor 

8. International Monetary Fund / [Electronic resource]. – Available from: http:// 

http://www.imf.org/external/research/index.aspx 

9. Андрійчук В.М. Коментар до Митного кодексу України: Із практики митної 

справи // Державна митна служба України / П.В. Пашко (ред.), М.М. Каленський (ред.). – 

К. : Юстиніан, 2014. – 723 с.  

10. Аргунов В.А. Основи митної справи: Навч. посіб. для студ. юридичних спец. 

вищих навч. закладів // Державна митна служба України / П.В. Пашко (ред.). – 2. вид., 

перероб. і доп. – К. : Знання, 2012. – 318 с. – (Серія “Митна справа в Україні”).  

11. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: (конспект курсу лекцій з 

програмних тем): Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2011. – 248 с. НАВСУ: Х621 Ж812.  

12. Збірник актів Державної митної служби України до Митного кодексу України 

від 11.07.02 № 92–ІV // Державна митна служба України. – К. : Панорама, 2013. – 243 с.  

13. Збірник актів Кабінету Міністрів України до Митного кодексу України від 

11.07.02 № 92–ІV // Державна митна служба України. – К. : Панорама, 2013. – 192 с.  




