
Анотація 

Назва дисципліни  Інформаційні системи i технології в митній справі 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і 

курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

2 курс 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

 

Дмітрієв Володимир Миколайович 

 

Глазкова Анна Сергіївна, кандидат економічних наук, 

e-mail: sam934@ukr.net; glazkova@karazin.ua  
тел. 050-258-77-44 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Основи митної справи 

Опис 

Мета дисципліни. Формування системи 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.  

Очікувані результати навчання. 

 Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, 

повинен: 

Знати: 

—  основні  законодавчі документи з питань 

інформаційних технологій та інформаційних ресурсів у митній 

справі; 

— термінологію в даній галузі; 

—порядок доступу до інформаційних ресурсів  ЄАІС 

митних органів України; 

— організацію та структуру Єдиної автоматизованої 

інформаційної системи  митних органів Державна Фіскальна 

Служба України (ЄАІС); 

— порядок використання програмних продуктів митного 

оформлення; 

— організацію та структуру автоматизованої системи 

митного оформлення (АСМО); 

 порядок збирання, оброблення, накопичення, передавання 

та зберігання інформації у сфері ситної справи та митного 

оформлення, декларування товарів. 

Вміти: 

— орієнтуватись в нормативно-правовій базі щодо митної 

справи в України, використовувати основні законодавчі 
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документи з питань митно справи в практичній діяльності; 

— визначати код і найменування товару відповідно до 

УКТЗЕД; 

— працювати з митними класифікаторами; 

— оформлювати митні документи відповідно до умов 

зовнішньоекономічної операції. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Введення в інформаційні системи 

2. Основні поняття і визначення.  

3. Розвиток інформаційних систем.  

4. Роль інформаційних систем в управлінні організаціями.  

5. Класифікація інформаційних систем.  

6. Функціональні компоненти інформаційних систем.  

7. Інформаційне забезпечення інформаційних систем 

8. Інформаційні системи управління організаціями 

9. Типова сруктура і склад інформаційних систем  

10. Ресурси і технології інформаційних систем.  

11. Класифікація інформаційних технологій.  

12. Система об’єктивного інформаційного забезпечення 

митниці 

13. Єдина автоматизована інформаційна система митних 

органів - ДФСУ. 

14. Призначення та основні принципи побудови  ЄАІС (єдина 

автоматизована інформаційна система митних органів 

_ДФСУ).. 

15. Структура, склад  і функції ЄАІС 

16. Технологічне забезпечення інформаційних систем у 

митній справі 

17. Класифікація та кодування інформації 

18. Вимоги до уніфікованої системи документів  
19. Системи класифікації та кодування 

20. Нові міждержавні класифікатори 

21. Електронний обмін інформацією,  технологічне 

забезпечення 

22. Міжнародні стандарти електронного обміну даними 

23. Міжнародний стандарт електронного обміну даними  

24. Міжнародний стандарт електронного обміну даними 

EANCOM 

25. Захист інформації в інформаційних системах та 

технологічне забезпечення 

26. Методи і засоби інформації в інформаційних системах  

27. Правове забезпечення технологічних режимів в 

інформаційному просторі 

28. Прикладне програмне забезпечення  ЄАІС  

29. Компоненти електронного декларування 

30. Програмно-інформаційні комплекси ЄАІС ДФСУ 

 

Методи контролю результатів навчання 
2 курс: залік – 4 семестр. 
 

Мова викладання. Українська 
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