
Назва дисципліни Основи митної справи 

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, 3 семестру  

освітньої програми «Міжнародна логістика і митна справа». 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Смаглий Ігор Миколайович, викладач кафедри міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова 

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

тел. 066-601-69-50 

Електронна адреса викладача: smagly.igor1957@gmail.com 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення базових дисциплін соціально-економічного циклу 

Опис Мета дисципліни - отримання студентами знань у сфері 

митної справи, методів та інструментів митно-тарифного 

регулювання міжнародних економічних відносин, 

організаційно-правових основ митної системи України. 

Очікувані результати навчання: набуття знань щодо предмету 

та завдань навчальної дисципліни, сутності концептуальних 

основ митної справи, особливостей реалізації митної політики 

України та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, 

у тому числі євроатлантичної інтеграції. Здатність 

використовувати на практиці базові категорії, технології, 

методи, основні етапи й процедури здійснення митного 

контролю та митного оформлення, вміння використовувати 

нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних 

економічних відносин,  проводити оцінку та аналіз безпекової 

компоненти при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

Теми аудиторних (практичних) 

занять та самостійної  роботи:  

 

Тема 1. Поняття та зміст митної справи 

Тема 2. Сфера здійснення та учасники митних правовідносин  

Тема 3. Предмет митного регулювання. 

Тема 4. Сутність та зміст митного контролю.  

Тема 5. Митні режими та їх зміни. 

Тема 6. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. 

Тема 7. Митний тариф та мито. 

Тема 8. Визначення митної вартості.  

Тема 9. Методи тарифного та нетарифного регулювання.  

Тема 10. Міжнародне співробітництво в сфері митної справи. 

Тема 11. Митна політика України. 

Підготовка до індивідуального завдання - контрольної роботи. 



Методи контролю результатів 

навчання  

1.Усне опитування та тестування протягом семестру 

(здійснюється під час проведення практичних занять).  

2.Перевірка  контрольної роботи.  

Позитивна оцінка поточної успішності є підставою допуску до 

підсумкової форми семестрового контролю – екзамену.  

Підсумковий контроль проводиться в письмовій формі. 

Протягом семестру студент може набрати 60 балів, в тому 

числі: 

-при здійсненні поточного контролю (тестування, опитування, 

активна участь в дискусіях) під час практичних занять – до 40 

балів; 

-виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) – 

до 20 балів.  

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних 

завдань – 40 (два теоретичних питання, кожне з яких може 

бути оцінене до 20 балів). Час виконання – до 80 хвилин. 

 Підсумковий контроль - екзамен. 

 Мова викладання – українська. 

 


