
Анотація дисципліни «Інформаційні системи та технології в митній справі» 

за вибором 

інформація для студентів 

Назва дисципліни  Інформаційні системи та технології в 

митній справі 

Інформація про факультети (навчально-

наукові інститути) і курси навчання, 

студентам яких пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  
 

для студентів бакалаврів 2 року навчання, 4 

семестру  
 

освітньої програми «Міжнародна логістика і 

митна справа». 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, науково-

педагогічних працівників, залучених до 

викладання 

Майборода Ольга Євгенівна,  
 

кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 
імені Артура Голікова.  

 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 380; 

тел. (057) 707-51-60 
 

Електронна адреса викладача: 

olgamayboroda@karazin.ua 

Попередні умови для вивчення дисципліни Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

ознайомлення з дисциплінами «Основи 

економічної теорії», «Система технологій», 

«Макроекономіка та мікроекономіка» 
  

Опис Мета викладання навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи та технології в митній 
справі» є  отримання спеціальних знань та 

одержання практичних навичок з 

використання інформаційних систем і 

технологій в зовнішньоекономічній діяльності, 
оброблення зовнішньоекономічної інформації 

сучасним програмним забезпеченням. 

Опанування теоретичних основ для організації 
діяльності, котра спрямована на реалізацію 

впровадження інформаційної підтримки 

основних процесів діяльності митних органів 

під час виконання завдань та функцій, 
покладених на них законодавством України, з 

метою підвищення їх ефективності.   

Основними завданнями вивчення 
дисципліни: формування наступних загальних 

компетентностей: 

ЗК3 Здатність навчатися та бути сучасно 
навченим.  

ЗК4. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово.  
ЗК7. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.  

ЗК9. Уміння бути критичним та 



самокритичним.  

ЗК10. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК11. Здатність працювати в команді.  

ЗК12. Знання та розуміння предметної області 
та розуміння професійної діяльності. 

формування наступних фахових 

компетентностей: 
ФК1. Здатність виокремлювати характерні 

ознаки та тенденції розвитку світового 

господарства, особливості реалізації 
економічної політики та світових 

інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції.  

ФК2. Здатність використовувати базові 
категорії та новітні теорії, концепції, 

технології і методи у сфері міжнародних 

економічних відносин з урахуванням їх 
основних форм, застосовувати теоретичні 

знання щодо функціонування та розвитку 

міжнародних економічних відносин. 

ФК4. Здатність обґрунтовувати особливості 
реалізації форм міжнародних економічних 

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

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки 
товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі. 

ФК8. Здатність визначати функціональні 
особливості, характер, рівень та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 

економічних відносин різного рівня та 

налагоджувати комунікації між ними, у тому 
числі, логістичних. 

 ФК9. Здатність до діагностики стану 

досліджень міжнародних економічних 
відносин та світового господарства у 

міждисциплінарному поєднанні із 

політичними, юридичними, природничими 
науками.  

ФК10. Здатність обґрунтовувати доцільність 

застосування правових, економічних та 

дипломатичних методів (засобів) вирішення 
конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.  

ФК11. Здатність проводити дослідження 

економічних явищ та процесів у міжнародній 
сфері з урахуванням причиннонаслідкових та 

просторово-часових зв’язків.  

ФК12. Здатність використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові матеріали 
при здійсненні професійної діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин.  

ФК13. Здатність проводити оцінку та аналіз 
безпекової компоненти у міжнародних 

економічних відносинах. 

ФК14. Здатність спілкуватися на 



професійному та соціальному рівнях з 

використанням фахової термінології, 

включаючи усну і письмову комунікацію 
державною та іноземними мовами.  

ФК15. Здатність застосувати методи, правила і 

принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності України.  

ФК16. Здатність постійно підвищувати 

теоретичний рівень знань, генерувати й 
ефективно використовувати їх в практичній 

діяльності.  

ФК17. Здатність розробки програм щодо 
участі України в міжнародно-правовому 

співробітництві та регулювання митної справи 

в рамках інтеграційних об'єднань світу з точки 

зору перетину кордонів на налагодження 
логістичного середовища всесвіту.  

Теми лекційних занять:  

Тема 1. Основні поняття, проблеми і роль 
інформаційних технологій та інформаційних 

систем. 

Тема 2. Типова структура і склад 

інформаційних систем. 
Тема 3. Єдина автоматизована інформаційна 

система Державної митної служби України. 

Тема 4. Технологічне забезпечення 
інформаційних систем у митній справі. 

Тема 5. Міжнародні стандарти електронного 

обміну даними. 
Тема 6. Захист інформації в інформаційних 

системах. 

Тема 7. Програмне забезпечення ЄАІС 

державної митної служби України. 
Тема 8. Концепція створення Електронної 

митниці. 

 
Методи контролю результатів навчання. 
Залік 

 

Мова викладання. Українська 
 

 


