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СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

Митні процедури у підприємницькій діяльності 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова  навчальна дисципліна циклу дисциплін професійної 

(фахової)  підготовки 
Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І семестр (ІІІ-тя чверть) 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028  

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доцент, к.т.н. Романовський Ігор Георгійович  

E-mail: rightwaytogetintouch@gmail.com, кімн. Б-413 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e221  
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Знання з макро- та мікроекономіки економіки, основ 

зовнішньоекономічної діяльності, економіки підприємства. 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системи знань у галузі митного забезпечення та 

супроводження зовнішньоекономічної діяльності, засвоєння основних 

положень українського законодавства у сфері регулювання ЗЕД, 

опанування відповідними практичними навичками щодо митного 

забезпечення підприємницької діяльності. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК4. Здатність вести професійну комунікацію. 

ФК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління міжнародною економічною діяльністю. 
ФК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, 

вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи 

до уваги наявні ресурсні обмеження. 

ФК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку міжнародної економічної діяльності суб’єктів господарювання.  

ФК8. Здатність оцінювати ефективність, можливі ризики, соціально-

економічні  наслідки управлінських рішень в сфері міжнародної 

економіки.  
Програмні 
результати 
навчання 

За успішного вивчення дисципліни студент набуває наступних 

результатів навчання: 

знати: 
- основні положення законодавства України у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- механізм та основні процедури митного регулювання 

підприємницькою діяльністю; 

- основні положення щодо валютного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ЗЕД резидентів України; 

вміти: 

mailto:rightwaytogetintouch@gmail.com
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e221
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- складати зовнішньоекономічний контракт суб’єкта ЗЕД резидента 

України; 

- оформляти необхідні документи для акредитації юридичної особи в 

митних органах; 

- заповнювати основні митні та товаросупроводжувальні документи; 

- оцінювати економічну ефективність зовнішньоекономічних операцій. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Загальні положення митного регулювання ЗЕД   

Модуль 2. Митна вартість товарів та методи її визначення, українська 

класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. 

Модуль 3. Митні режими та переміщення і пропуск товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України. 

Модуль 4. Пропуск та оподаткування товарів, що переміщуються через 

митний кордон України. 

  

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модуля 1 здійснюється за  результатами захисту 

розрахункового індивідуального завдання, а модулів 2, 3, 4 -  за 

результатами модульних контрольних робіт. 
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє 

арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

  Усього Чверті 

 ІІІ 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 120 

Аудиторні заняття, з них: 32 32 

Лекції 16 16 

Лабораторні роботи 0 0 

Практичні заняття 16 16 

Семінарські заняття 0 0 

Самостійна робота, у тому числі при: 88 88 

підготовці до аудиторних занять 16 16 

підготовці до модульних контрольних робіт (екзамену) 9 9 

виконанні курсових проектів (робіт) 0 0 

виконанні індивідуальних завдань 6 6 

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на 

лекціях 
57 57 

Заходи семестрового контролю підсумкова 

оцінка, 

семестрова 

(диф. залік) 

підсумкова 

оцінка, 

семестрова 

(диф. залік) 

 

 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  

http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-3/
http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-3/
http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-6/
http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-6/
http://sfs.gov.ua/mk/rozdil-6/
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Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література 

1.Митний кодекс України. Закон України від 11.07.2002 № 92-IV зі 

змінами і доповненнями, в редакції Закону України № 4495-VI від 

13.03.2012 р. [Електронний ресурс]  Верховна Рада України. – 2020. – Режим 

доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text 

2. Про митний тариф України. Закон України від 04.06.2020 № 674-

IXзі змінами і доповненнями, в редакції Закону України № 4495-VI від 

13.03.2012 р. [Електронний ресурс]  Верховна Рада України. – 2020. – Режим 

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

3. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України № 959-ХІІ 

від 16.04.1991р. зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]  
Верховна Рада України. – 2020. – Режим доступу до 

ресурсу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/959-12#Text 

4. Дубиніна А.А. Митна справа: підручник / А.А. Дубиніна, 

С.В. Сорокіна, О.І. Зельніченко. – К. : «Центр учбової літератури», 

2010. – 320 с.  

5. Александрюк Т.Ю. Митна справа: навч.-метод. посібник / 

Т.Ю. Александрюк. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2010. – 169 с.  
Додаткова (допоміжна) література 

1. Шишка Р.Б. Митне право України: підручник / Р.Б. Шишка. – 

Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с. 

2. Основи митної справи в Україні: підручник / за ред. П. В. Пашка. 

– K. : Знання, 2008. – 651 с. 

3. Дубиніна А.А. Основи митної справи в Україні: навч. посібник / 

А.А. Дубиніна, С.В. Сорокіна. – К. : ВД «Професіонал», 2003.– 350 с.  

Інтернет-ресурси 
1. Законодавча база України [Електронний ресурс]  Державна 

податкова служба України. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: 

https://zhttps://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/ 

2. Регулюючі акти Державної митної служби України [Електронний 

ресурс]  Державна митна служби України. – 2020. – Режим доступу до 

ресурсу: https:// https://customs.gov.ua/documents/ 
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