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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародна митна справа 

1. Анотація до курсу 
В межах тем дисципліни вивчаються основні/засадничі положення митної справи, питання 
митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, 
митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Також питання пасажирських 
переміщень та митного оформлення багажу. Розглядається митне законодавство і інші 
нормативно-правові документи, котрі регулюють національну митну діяльність 

 
2. Мета та цілі курсу 

Мета: Формування системи теоретичних знань щодо узагальнених правил та зобов’язань, 
встановлених державами на договірній основі; норм і принципів, що регулюють їх відносини 
у сфері міждержавного митного співробітництва, а також отримання прикладних вмінь з 
використання основних міжнародних митних процедур та правил 
 
Цілі курсу: на основі теоретичних положень сформувати правильне уявлення про сучасні 
форми міжнародної митної діяльності та особливості виконання норм митного регулювання в 
міжнародній ринковій діяльності підприємств. 

3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 



громадянина в Україні 
ЗК№2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 

ЗК№3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
ЗК№4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК№11 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК№14 Здатність працювати у міжнародному контексті. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
СК№2  Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

СК№6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 
СК№9 Здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань. 
СК№10 Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість 

та мотивувати персонал організації. 
СК№13 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності. 
 

4. Програмні результати навчання 
 

ПРН Зміст 
ПРН№4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 
ПРН№5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 
ПРН№6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських 
рішень. 

ПРН№12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації. 

ПРН№13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 
іноземною мовами. 

ПРН№19 Демонструвати здатність самостійного прийняття рішень, 
розробляти достатню кількість альтернативних варіантів, 
обирати оптимальні рішення та нести відповідальність за їх 
реалізацію. 

ПРН№21 Демонструвати здатність використовувати інформаційно-
комунікаційні технології для пошуку, оброблення, аналізу та 
використання інформації з різних джерел. 

ПРН№29 Здатність формувати бюджети, прогнози та здійснювати оцінку 
зовнішньоекономічної діяльності, обирати оптимальні варіанти 
міжнародних угод 

ПРН№32 Досліджувати середовище підприємницької діяльності та 
розуміти процес здійснення  та регулювання бізнесу 

 
 

5.  Розподіл годин 



Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 6 12 0 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання, 
бали 

2 семестр 
Модуль 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ 

СТОСУНКІВ ДЕРЖАВ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ 50 

Тема1 
ПОНЯТТЯ І ЮРИДИЧНА 
ПРИРОДА 
МІЖНАРОДНОГО 
МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
І ЙОГО РОЛЬ В 
МІЖНАРОДНОМУ 
РОЗПОДІЛІ ПРАЦІ 

1/2/0 

Знати: систему 
міжнародного митного 
регулювання,  принципи 
формування відносин в 
системі міжнародної 
митної діяльності. 
Принципи митної політики 
держав світу 
Вміти:  Розрізняти 
особливості формування 
митної політики держав 
світу, розумітися на 
особливостях митних 
систем країн, принципів 
регулювання взаємо-
відносин між країнами  в 
питаннях митної 
діяльності, наддержав-
ному митному регулюванні 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
друкованими і 
електронними 
джерелами, 
розділами 
підручників). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в групі 
та самостійно). 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(самостійно). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота. 
 
Самостійна 
робота – робота 
з вказаними 
друкованими і 
електронними 
джерелами. 

Тема 2.  
МИТНА ПОЛІТИКА 
ДЕРЖАВ В МІЖНАРОДНИХ 
МИТНИХ 
ПРАВОВІДНОСИНАХ 

1/2/0 

Тема 3.  
МИТНІ СИСТЕМИ І ЇХ 
ВИДИ В СУЧАСНИХ 
МІЖНАРОДНИХ МИТНИХ 
ВІДНОСИНАХ 

1/2/0 

Модуль 2. МИТНО-ТАРИФНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ 
МІЖНАРОДНОМУ МИТНОМУ РЕГУЛЮВАННІ 50 

Тема 4.  
ПОНЯТТЯ МИТНОЇ 

ТЕРИТОРІЇ І МИТНОЇ МЕЖІ 
В МІЖНАРОДНОМУ 
МИТНОМУ ПРАВІ 

1/2/0 

Знати. основи 
міжнародного митного 
права і основні 
нормативно-правові  
документи, котрі 
регулюють міжнародну 
митну діяльність, 
особливості здійснення 
митної політики окремими 
державами і 
наддержавними 
утвореннями 

Вміти працювати з 
нормативно-правовими 
матеріалами, котрі 
регулюють міжнародну 
митну співпрацю, 
визначати митні режими  і 
їх статус в різних країнах, 
принципи формування 
митної вартості  в різних 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
друкованими і 
електронними 
джерелами, 
розділами 
підручників). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в групі 
та самостійно). 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(самостійно). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота. 
 
Самостійна 
робота – робота 
з вказаними 
друкованими і 
електронними 
джерелами. 

Тема 5. 
МИТНІ РЕЖИМИ В 

СИСТЕМІ СУЧАСНОГО 
МІЖНАРОДНОМУ 

МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

1/2/0 

Тема 6. 
ПРАВО МИТНИХ ЗБОРІВ І 
МИТНИХ ЗБОРІВ, МИТНА 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ 
ТОВАРІВ В 

МІЖНАРОДНИХ МИТНИХ 
ПРАВОВІДНОСИНАХ 

1/2/0 



країнах світу 
Можливість отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
письмової роботи і ініціативні виступи на практичних 
заняттях. 

до 10 балів 

Всього за семестр 6/12/0 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний) 
і дозволяється у терміни до закінчення наступного модульного 
контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Національна оцінка за результати складання екзаменів, заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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