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ВСТУП 
 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі  «Методичних 

рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», 

затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних 

документів.  

 

1. Пояснювальна записка 
1.1. Заплановані результати. 
Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. 

Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення 

технологічних дисциплін  підготовки  фахівців в області організації перевезень. 

Метою викладання дисципліни є забезпечення достатнього рівня компетенції спеціалістів 

для транспортної галузі у питаннях функціонування митних служб, які повинні використовувати 

процедури митного контролю при обслуговуванні  міжнародних перевезень щодо порядку 

переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів і інших предметів, 

митного регулювання, яке пов‘язано із встановленням мита та митних зборів. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- надання необхідних знань і умінь з принципів організації митної справи в Україні; 

- вивчення основних міжнародних конвенцій та угод до яких приєдналась, або має намір 

приєднатися Україна;  

- вивчення митних режимів які застосовуються до товарів та транспортних засобів які 

переміщуються через митний кордон України;  

- оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навиків по стягуванню 

мита та митних зборів; 

- оволодіння теоретичними знаннями про проведення митного контролю та митного 

оформлення на транспорті; 

-  вивчення видів порушення митних правил та правил боротьби з контрабандою на 

транспорті; 

- вивчення правил надання пільг і спеціальних тарифів в залежності вид виду транспорту. 

У результаті опанування дисципліною «Митні операції» у студентів повинні бути 

сформовані наступні компетентності: 
 навики щодо організації міжнародних перевезень; 

 здатність до організації митних операцій на транспорті; 

 здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички технології, 

організації та управління авіаційними пасажирськими перевезеннями для рішення 

інженерних задач на виробництві. 

Міждисциплінарні зв’язки  
Навчальна дисципліна «Митні операції» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Основи 

діяльності транспортних підприємств», «Міжнародні транспортні коридори» та є базою для 

вивчення таких дисциплін, як: «Вантажні перевезення», «Авіаційні пасажирські перевезення». 
1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 

2-х навчальних модулів, а саме:  

Модуль 1 «Сучасне митне регулювання в Україні». 
Тема 1. Діяльність митних органів. 
Мета викладання навчальної дисципліни. Задачі і місце навчальної дисципліни в системі 

професійної підготовки фахівців. Історія розвитку митної справи в Україні. Система митних 

органів України. Місце та задачі митної служби та митного контролю в економіці держави. 

Тема 2. Правове регулювання діяльності митних органів України. 
Міжнародні та національні нормативні документи про діяльність митного кордону. Кіотська 

конвенція, 1973 р., митна конвенція про міжнародні дорожні перевезення (МДП) та інші. Митний 

кодекс України. Держмитслужба України, її завдання і обов‘язки. 

Тема 3. Митний контроль. Митні режими. Митне оформлення. 
Організація митного контролю. Митний огляд товарів і транспортних засобів , особистий 

огляд громадян. Порядок митного оформлення. Декларування товарів і транспортних засобів. 

Вантажна митна декларація (ВМД). Митні режими. Класифікація товарів відповідно УКТЗЕД. 
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Тема 4. Переміщення та пропуск товарів, транспортних засобів і інших  предметів 
через митний кордон України.  

Пункти пропуску через Державний кордон України. Технічні засоби митного контролю. 

Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем. 

Тема 5. Митні процедури при переміщенні товарів різними видами транспорту.  
Митні процедури на залізничному транспорті. Митні процедури на автомобільному 

транспорті. Митні процедури на авіаційному транспорті. Митні процедури на морському і 

річковому транспорті. Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі. 

Модуль 2 «Особливості застосування тарифного та нетарифного регулювання». 
Тема 1. Митні зборі, мито. Порядок нарахування та стягнення. 
Ставки митних зборів. Мито. Ввізне, вивізне мито. Особливі види мита. Порядок 

нарахування та стягнення податків та зборів за ВМД з товарів суб‘єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Тема 2. Акцизний збір. Податок на додану вартість. Порядок нарахування та 
стягнення. Тарифні пільги. 

Акцизний збір, об‘єкти оподаткування. Порядок нарахування та стягнення. Податок на 

додану вартість, об‘єкти оподаткування. Порядок нарахування та стягнення. Тарифні пільги 

(тарифні преференції), порядок їх надання. 

Тема 3. Митні пільги. Декларування, перевезення товарів і транспортних засобів. 
Порядок надання митних пільг дипломатичним представництвам, консульським установам 

іноземних держав. Пільги іноземним делегаціям (спеціальним місіям), міжнародним організаціям, 

дипломатичним представництвам України за кордоном. Підприємницька діяльність із надання 

митних послуг. Митний брокер. Митний перевізник. Зберігання  під митним контролем. Митний 

склад. Митний ліцензійний склад відкритого типу. Митний ліцензійний склад закритого типу. 

Тема 4. Порушення митних правил. Боротьба з контрабандою. Міжнародне митне 
співробітництво України. 

Порушення митних правил. Контрабанда. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їхніх аналогів та прекурсорів. Боротьба с контрабандою. Міжнародне митне 

співробітництво України. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейськими Співтовариствами (УПС). Структура УПС. Всесвітня митна організація (ВМО), її 

функції. Структура ВМО. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Структура навчальної  дисципліни  
  Таблиця 2.1 

№ 

пор. 

 

Назва теми  

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Практ. 
занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

4 семестр 
Модуль №1 «Сучасне митне регулювання в Україні» 

1.1 Предмет, метод і задачі дисципліни. Роль і 

значення митної служби. 

12 2 4 6 

1.2 Правове регулювання діяльності митних 

органів України. 

12 2 4 6 

1.3 Митний контроль.  Митні режими. 

Митне оформлення. 

11 2 4 5 

1.4 Переміщення та пропуск товарів, 

транспортних засобів і інших предметів  через 

митний кордон України. 

11 2 4 5 

1.5 Митні процедури при переміщенні товарів 

різними видами транспорту. 

9 2 2 5 

1.6 Модульна контрольна робота №1 7 - 2 5 

Усього за модулем №1 62 10 20 32 
Модуль №2 «Особливості застосування тарифного та нетарифного регулювання» 

2.1 Мито. Порядок нарахування та стягнення.  15 4 4 7 

2.2 Акцизний збір. Податок на додану вартість. 

Порядок нарахування та стягнення. Тарифні 

пільги. 

12 2 4 6 

2.3 Митні пільги Декларування. Зберігання під 

митним контролем. 

12 2 4 6 

2.4 Порушення митних правил. Боротьба з 

контрабандою. Міжнародне митне 

співробітництво України. 

11 1 4 6 

2.5 Модульна контрольна робота №2 8 - 2 6 

Усього за модулем №2 58 9 18 31 
Усього за 4 семестр 120 19 38 63 

Усього за навчальною дисципліною 120 19 38 63 
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 2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навч. 

занять (год) 

Лекції СРС 

4 семестр 

Модуль №1 «Сучасне митне регулювання в Україні» 
1.1 Предмет, метод і задачі дисципліни. Роль і значення митної служби. 2 2 

1.2 Правове регулювання діяльності митних органів України. 2 2 

1.3 Митний контроль.  Митні режими. 

Митне оформлення. 

2 2 

1.4 Переміщення та пропуск товарів, транспортних засобів і інших предметів  

через митний кордон України. 

2 2 

1.5 Митні процедури при переміщенні товарів різними видами транспорту. 2 2 

Усього за модулем №1 10 10 
Модуль №2 «Особливості застосування тарифного та нетарифного регулювання» 

2.1 Мито. Порядок нарахування та стягнення.  2 2 

2.2 Акцизний збір. Податок на додану вартість. Порядок нарахування та 

стягнення. Тарифні пільги. 

2 2 

2.3 Митні пільги  2 2 

2.4 Декларування. Зберігання під митним контролем. ВМД. 2 2 

2.5 Порушення митних правил. Боротьба з контрабандою. Міжнародне митне 

співробітництво України. 

1 2 

Усього за модулем №2 9 10 
Усього за навчальною дисципліною 19 20 

 

 2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Практ. 

заняття 
СРС 

4 семестр 
Модуль №1 «Сучасне митне регулювання в Україні» 

1.1 Предмет і завдання дисципліни. Історія митниці. Розвиток митної 

справи в період незалежності. 

2 2 

1.2 Міжнародні нормативні документи про діяльність митного кордону. 

Нормативні та законодавчі документи митної діяльності України. 

Митний кодекс України. Митна справа. Управління митною справою 

в Україні. 

2 2 

1.3 Декларування товарів та інших предметів. Класифікація товарів 

згідно з УКТЗЕД. 

2 2 

1.4 Заборони та обмеження щодо переміщення деяких видів товарів та 

інших предметів. 

2 2 

1.5 Інформаційні технології та митна статистика. 2 2 

1.6 Митні платежі: мито, акцизні збори, податок на додану вартість. 2 1 

1.7 Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів. 

митна вартість товарів, що вивозяться з України. 

2 2 

1.8 Митні режими. Зберігання та розпорядження товарами та іншими 

предметами, які знаходяться під митним контролем. Митні склади, їх 

призначення. 

2 1 

1.9 Митні процедури на різних видах транспорту. 2 3 

1.10 Модульна контрольна робота №1 2 5 

Усього за модулем №1 20 22 
 

 

 

 



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
«Митні операції» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП  19.01 – 01-2019 

стор. 8 з 12 
 

Модуль №2 «Особливості застосування тарифного та нетарифного регулювання» 
2.1 Митний контроль та митне оформлення товарів.  2 2 

2.2 Оформлення вантажних митних декларацій. 2 1 

2.3 Нетарифні методи регулювання ЗЕД. 2 2 

2.4 Митні пільги, що надаються представництвам іноземних держав, 

міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та 

офіційним особам на території України, а також дипломатичним 

представництвам України, що знаходяться за кордоном. 

2 2 

2.5 Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються 

через митний кордон України громадянами. 

2 2 

2.6 Оподаткування зовнішньоекономічних операцій. 

Зовнішньоекономічні договори та їх види. 

2 2 

2.7 Засоби для поліпшення і прискорення проведення митного 

контролю.  

2 2 

2.8 Порушення митних правил. Заходи щодо запобігання контрабанді. 2 2 

2.9 Модульна контрольна робота №2 2 6 

Усього за модулем №2 18 21 
Усього за навчальною дисципліною 38 43 

 
2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС 

(год.) 

4 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 20 

2. Підготовка до практичних занять 32 

3. Підготовка до модульних контрольних робіт №1, №2 11 

Усього за навчальною дисципліною 63 
 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Методи навчання  
При викладанні дисципліни «Митні операції» передбачено застосування таких форм і 

методів навчання, як лекція-візуалізація, елементи проблемної лекції, елементи діалогу з 

аудиторією (лекції - бесіди), елементи «мозкової атаки», семінари-дискусії у рамках практичних 

занять, ділові ігри, презентації. 

3.2. Рекомендована література  

Базова література 
3.2.1. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. К.: ИНЛ, 

2005. — 695с. 

3.2.2. Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної 

системи: Монографія. − К.: КНТЕУ, 2001. − 488 с. 

3.2.3. Дубініна А. А. Митна справа: підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, 

О. І. Зельніченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 

3.2.4. Дубиніна А. А. Основи митної справи в Україні: навчальний посібник / А. А. Дубініна, 

С. В. Сорокіна. — К.: ВД «Професіонал», 2003. — 259с. 

3.2.5. Дудчак В. І. Митна справа: Навчальний посібник / В. І. Дудчак, О. В. Мартинюк. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 310 с. 

3.2.6. Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник./В.О. Новак, 

Т.Л. Мостенська, М.Г. Луцький, Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко – К. : Кондор-Видавництво, 2013, - 495 

с. 
Допоміжна література 
3.2.7. Наказ ДМСУ «Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які  

нараховуються за вантажною митною декларацією» від 23 червня 1998 р. №363. 

3.2.8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» від 12 грудня 2002 р. №1863. 

3.2.9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 р. №770. 

3.2.10.  Генеральна угода про тарифи та торгівлю, 1994 р. 
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3.2.11. Митний контроль на автомобільному транспорті / В.А. Писарев, О.В. 

Рождественський, М.М. Чечель, П.В. Пашко; За ред.. М.М. Каленського, П.В. Пашка. – К.: Т-во 

«Знання», КОО, 2003. 

3.2.12. Митний контроль на залізничному транспорті / В.А. Писарев, О.В. Рождественський, 

П.В. Пашко; За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2004. 

3.2.13. Митний контроль на повітряному транспорті / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2004. 

3.2.14. Таможенный контроль в морских пунктах пропуска. А.В.Полищук, П.В. Пашко, В.В. 

Ченцов. – Одесса: ПЛАСКЕ, 2009. 

3.2.15. Міжнародна Угода «Про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС» від 14 

червня 1994 р. 

3.2.16. Указ Президента України «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та 

співробітництво між Україною та ЄС і вдосконалення механізму співробітництва з ЄС» від 24 

лютого 1998 р. №148/98. 

 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.3.1. Инкотермс 2010 - полный текст с комментариями. Електронний ресурс - режим 

доступу: https://aloqabank.uz/uploads/ckeditor/1473164590_inkoterms-2010.pdf  

3.3.2. Митний кодекс України, 2012. Електронний ресурс - режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

3.3.3. Митний тариф України (Групи 01-72). Електронний ресурс - режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584а-18 

  

 
4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА 

ВМІНЬ. 
4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

4 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 
Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

 

Виконання завдань під час 

практичних занять 1.1-1.9 

27 

(сумарна) 

Виконання завдань під час 

практичних занять №2.1-2.8 

24 

(сумарна) 

 

Виконання завдань на 

знання  теоретичного 

матеріалу 

7 

(сумарна) 

Виконання завдань на знання  

теоретичного матеріалу 

10 

(сумарна) 

 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 21 бал. 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 21 бал. 

 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
10 Виконання модульної 

контрольної роботи №2 
10  

Усього за модулем №1 44 Усього за модулем №2 44  

Семестровий екзамен 12 

Усього за 4 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Виконання завдань під 

час практичних занять Виконання завдань на знання  

теоретичного матеріалу 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи №1.1-1.9 №2.1-2.8 

25-27 22-24 7 9-10 9-10 Відмінно 

20-24 18-21 6 8 8 Добре 

16-19 15-17 4-5 6-7 6-7 Задовільно 

менше 16 менше 15 менше 4 менше 6 менше 6 Незадовільно 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 

33-39 33-39 Добре 

27-32 27-32 Задовільно 

менше 27 менше 27 Незадовільно 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою 

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової 

оцінки в балах оцінкам за національною шкалою 

 
Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 
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67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки 

студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної 

картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці.  

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 
 


