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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Митна справа 
Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна / заочна 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС / 90 год. 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Вивчення дисципліни «Митна справа» в міжнародних відносинах має за мету 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. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни 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. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
Спеціальні компетентності 
СК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та 
принципи регулювання міжнародної торгівлі. 
 

5. Програмні результати навчання 
РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 
загального і спеціального призначення. 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 
них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників 
інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей 
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, 
толерантності та поваги до них. 
РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні 
теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері 
міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 
валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного 
трансферу технологій. 
РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 
порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 
функціонування. 
РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 
перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. 



РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 
суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації 
між ними. 
РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 
обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 
вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 
угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 
міжнародних економічних відносин. 
РН 21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері 
міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на 
професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

4 292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція Заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Митна система України. 2 2 10 
Тема 2. Митна політика та митно-тарифне 
регулювання.   

2 2 10 

Тема 3. Інтегрування митної системи 
України до світової митної системи. 

2 2 10 

Тема 4. Митна та фактурна вартість товару: 
методи їх визначення. 

2 4 10 

Тема 5. Декларування митної вартості 
товарів. 

2 4 10 

Тема 6. Сутність та особливості проведення 
митного контролю. 

2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залік 50 

балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 



Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залік 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 
 

Базова 
1. 1. Актуальні питання теорії та практики митної справи: монографія / [І. 

Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук І. Г. Бережнюка ; Держ. НДІ мит. 
справи. - Хмельницький : Мельник А. А., 2013. - 427 с. : рис., табл. - (Серія "Митна 
справа в Україні" ; т. 21) 

2. Батанова Л. О. Фінансовий контроль у сфері державної митної справи [Текст] 
: монографія / Л. О. Батанова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці : Технодрук, 
2015. - 153 с. 

3. Державна митна справа в Україні [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: 
Сосновська Т. О., Жихорєва Ю. В.]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2014. - 274 
с. 

4. Додін Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи [Текст] : 
навч. посіб. / Є. В. Додін, В. В. Серафімов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : [б. в.], 
2012. - 175 с.  

5. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / [Кузьмін О. Є. та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 230 с. 

6. Митна справа [Текст] : підручник / [А. І. Крисоватий та ін. ; за ред. А. І. 
Крисоватого] ; Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т фінансів, Каф. податків і фіскал. політики. - 
Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2014. - 539 с. 

7. Митні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / [О. Ф. Волик та ін.] ; за ред. 
заст. Голови Держ. мит. служби України, д-ра екон. наук П. В. Пашка. - К. : Знання, 2011. - 
391 с. 

 
Допоміжна 

8. Білецький А. Регулююча функція митниці в період адаптації України до 
вступу у СОТ/ Альфред Білецький// Економіст. – 2008. - No. – С.28-26 

9. Білецький А. Регулююча функція митниці при вступі України у СОТ/ 
Альфред Білецький// Економіст. – 2011. - No. – С.28-26 



10. Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно-тарифного регулювання 
та застосування його в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - No9. – С.7-
14 

11. Гребельник О.П. Місце і роль митних платежів у системі оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Освіта, менеджмент і бізнес: світовий 
вимір, No 2, 2011 

12. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / 
О.П. Гребельник. - 3тє видання перероблене та доповнене. - К.: Центр учбової 
літератури, 2008. - 432 с. 

13. Гресь A.M. Сучасні проблеми здійснення продажу товарів 
електронними магазинами в Україні // Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 C. 189-194. 

14. Дахно 1.1., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О. Управління 
зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Цосібник. - К: Центр учбової літератури, 
2007 - 328с. 

15. Дзюба П. Транфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка // 
Економіка України. - 2006. - No1. - С.14-22. 

16. Димиденко Л.М.. Мито і митна політика в умовах глобалізації // 
Фінанси України. – 2004. - No1. – С.63-69 

17. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч, 
посіб. - К.: Знання, 2006. - 462 с . 

18. Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посіб. - К.: 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 307 с. 

19. Дубініна А., Сорокіна С. Основи митної справи: Навч. Посібник.- К.:ВД 
―Професіоналǁ.-2004 р.-360с. 

20. Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: ... С.В.Мочерний 
(відп. ред) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - Т.1. - 864 с. 

21. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб / Шкурупій 
О. В. , Гончаренко В. В., Артеменко І. А. та ін.; За заг.ред. Шкурупій О. В. - К: Центр 
учбової літератури, 2012. - 248 с. 
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/ Ред. Зінь Е. А. - К: Кондор, 2009. - 432 с. 
 

Викладач: __________________________ 


