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1. вступ
Робоча навчмьна програN4а дисциплiни розроблена rra ocHoBi навчаJIьноТ програми

дисциплiни KMtrTHi операцii> та кМетодrrчних вrtазiвоIt до розроблення та оформлення
навчы]ьнот та робочоi навчальноi програм лисциплiн>, введених в дiю розпорядженням
вiд lб.Oб, I 5 Nqj7/роз.

Рейтингова система оцiнювання (РСО) е невiд'емною складовою робочоi
навчальноi програми i перелбачас визначення яrtостi виконаноi студентом ycix видiв
аудиторноТ та саN{остiЙноТ навчальноТ роботи та рiвня набутих ним знань та yN{iнb шляхом
оцiнювання в балах результатiв цiсi роботи пiд час поточного, I,1одульного та
семестрового 1(онтролю, з наступним переведенням оцiнки за багатобальною шкапою в
оцiнки за нацiоtла-пьtlою шкалоIо та шкацою ECTS.

РСО передбачас виItористання модульних рейтингових оцiнок (поточноТ,
контрольноi, 1liдсумкоtsоI), а також екзаменацiйноi або залiковоI, пiдсумковоТ ceмecl poBoi
га пi_lcyNl ко воТ рсйтиttгових оцiноl<.

2. змIст нАвчАльноi дисциплIни
2.1.Teпr:rTlt.tllltI"I плаII Ilавчальtrоi дIIсцгIплiлlи

N9

пор.
назва теми

(тематичного роздiлу)

обсяг навчальних занять
(гол,)

Усього Лекцii Практ.
занят.

срс

1 2 J 1 5 6

6 ceirIecTp
модуль Лъ1 кдiяльнiсть митних о ганlв))

1.1 ПредлIет i завдання дисциплiни. Iсторiя tuитницi.
Розвиrоtс vитноi справи в перiол незалеrкносгi.
Мi;tснrролlli та нацiонапьнi норvативнi докуvенти
про дiяльнiсть NIитного кордону.

l2 4 2 6

|.2 f{екларувltIня ToBapiB та iнших прслл,Iетiв.
liласифiItацiя ToBat-liB згiдно з УitТЗЕД. 12 1 2 6

1.3 Ми,гнi проrtелури на рiзних видах трапслортi,
I H(loprllr ti йн i ге),но.,lоl iT t а лt и гна c,l с tис,l и l(a

l0 4 l 5

|.4 Мl,t,гtli п:lатежi. Митrli режиN{и, Митна BapTicTb
тoBapiв, Ме,годи визначення Ntитноi BapTocTi
toBltpiB, rtи ttla варtiсгь roBapiB. шо вивозягься
(експортуються) з УrtраТни.

l0 4 l 5

1.5 Модульtла контрольна робота Ns1 8 2 6

Усього за пrодyлеN{ лЪ 1 <, lб 8 28
Модt,.ць Л!2 <MиTIli зборi, пlито, ЗберiгалIrIя пiд митним контрол€м))

2.1 MtrTtlttйt коIlтроль та N{итIIо офорN{леI{IIя ToBapiB.
Офор;rt;rеIrня ваIIта)Iiних пtитнllх декларацiй.

l2 4 2 6

2.2 Нетарифнi методи регулювання ЗЕД. Митнi пiльги 12 4 2 6
Особ.пивостi пропуску та оподатI(ування ToBapiB,
що перелtiщуlоться через п,tитний кордон Украiни
t l1ll\lil, 1,1 l lJ}l ll, ot to. tlr кувliння
Jt l в lliU l]IL,u j I(L)l Iопt i,t tlих олсрl ttiй.
зовtliшltьоеttоttоrliчнi -tоговори Tl Тх вили,

l0 4 1 5

''
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2.4 ЗасобIл д;rя полiпшення i прискорення проведення
\lllIHol U коlIгролIо. l lорушеllня l\IиllIих правил,
заходи шодо запобiгання контрабандi.

l1 4 l 6

2"5 Моду,rьна контрольна робота ЛЪ2 8 2 6
Усього за модулепl Л! 2 5J 16 8 29
Усього за б семестр 105 t,) lб 57

Усього за навtIальноlо дисцlлплiною 105 з2 lб 57

2.2. Проек,ryван}lrl дIlдактtlчного процесу з видiв навчальних занять
2.2.1 Лекцiйпi заllяття, ii обсягза lI eMaTI.1Ka та

м
пор. назва теми

обсяг навчапьних
запять (год.)

JIекцiТ срс
1 2 J 4

6 семестр
Модуль ЛЪ1 r<!iяльнiсть митних органiв>>

1.1
Предмеr, i завдання дисциплiни. Iсторiя митницi. Розвиток
пtи tllgi' справи в перiол ttсзlt_пеrltносti, 2 2

1,,2

MilrtrlapolHi нормативнi документи про дiяльнiсть
п{итного I(ордону. ГIормативнi та законодавчi документи
миr,ноi дiяльностi УкраТни. Митний кодекс Украiни.
Митrtа справа. Управлiння митною справоIо в YKpaiнi.

2 2

l.з !,екларування ToBapiB та iнших предметiв. Класифiкацiя
ToBapiB згiдно з УКТЗЕ!. 2 2

1,4
Заборсlни ,I,a обмеження щодо перемiщення деяких видiв
r oBapiB t:t iншltх пр,.,дrlсгiв, 2 2

1.5 Митнi гrроцедури на рiзних видiI\ транспорту. 2 2
1.6 lнформачiйнi технологii та митна статистика. 2 2

1.]

Митпi плателti: плито, митнi збори" акцизнi збори, податок
на додаIJ\, BapTicTb. Митпа BapTicTb ToBapiB. Методи
bll lHilL](||Hя rlи tttoi'BaprocTi гов:tрiв, rlиlна BapricTb
ToBapiB, Iцо вивозяться (експортуtоться) з Украirrи.

2 2

1.8
Митнi реllсими. Зберiгання та розпорядження товарами
ittшиrltt ttpc:rtctartи. якi ]lIххо.fяться лi] rtитнипt
KoH,l pl).,l(,\I. Митнi склrLи. Тх призlлlчення,

та
2 2

Усього за rroл1,,rclr J\Ъ 1 lб 16
NIол),,lь 

"\Ъ 2 <Mllгlli зборi , r.lllTo. Зберiгаlrlrп пiд пrlIтним li0ll.r-poJleм>)
2.| Митrrий I(оIIтроль та NIитне оформлення ToBapib, 2 2
2.2 Оформ.riення вантажних митних декларацiй, 2 2
2.з HeTapll(lHi п{етоди регулюванrля ЗЕ!. ,)

2

2.4

Митнi пiльги, що надаIоться представництвам ir-rоземних
дерiкав. r,tiлtнародltих органiзацiй, представництвам
iноземних фiрм та офiuiлiлtим особаv иа територii
Украiлrи, а Iакож дипломатичним представництвам
украiци, що знаходяться за кордоном.

2 2

2.5

Особлliвостi пропуску та оподаткування T.oBapiB, цо
п ерепr it l1l,tо,l,ься через iиитний корлон УкраТни
гl]о\{aL lrt}ltti\,1 и. 2 2

i

ii
,i
ll
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2.6
Оподаткування зовнiшньоекономiчних операцiй.
ЗoBttittltt1,oeltollo]\IiчIli договори t l Тх вttди.

2 2

2,7
засобт.t для полiпшення
i\,1иl,ноt о контролю.

l прлIскорення проведення
2 2

2.8
Порушення митних правил. Заходи щодо запобiгання
кон грабанлi.

2 1

Усього за модyлем Л!l2 16 16
Усього за б сепlестр 32 32

Усього за IIавчальною дпсцйплiною з2 з2

2.2.2. Ппактичнi заняття. i\ обсягза TeпtaTIlKa та

N9

пор.
назва теп.lи

обсяt навчаIьних
занять (год.)

Практ.
заняття

срс
1 2 з 1

6 сепlестр
Модуль ЛЪl <<fiiяльнiсть митних органiв>>

1.1 Предrrст i завданпя дисциплitIи, Iсторiя митницi.
Розви tott vитно'i справи в перiол незалеrtсностi,
MilrtHnptl tHi HopMar ивнi доку\4енl и про лiяльнiсrь
митIlого кордону. Нормативнi та законодавчi документи
Nlитноi дiяльностi УкраТни. Митний ttодеко Украiни.
Управлiння \4и,] ною спрзвою в YKpaTHi.

2 2

1.2 ,Щекларування ToBapiB та iнших предметiв. Класифiкацiя
ToBapiB згiдно з УКТЗЕД. Заборони та обмеrrtецня щодо
переrtiщення деяких видiв ToBapiB та iнших предмегiв.

2 2

l.) Митнi платежi: мито, митнi збори, акцизнi збори,
податок I{a додану BapTicTb. Митнi релrими. Зберiгання
та ро}поряд)(ення товага\]и,lа illшими предметами. якi
знаходяться пiд плrtтнилл контролеNI. Митнi склади, iх
призFlzttiення,

2 2

1,4 Мод1,,lьtrа I(o}tT1]o.1bHa робота Nc 1 2 6

Усього за модчJIем Ng 1 8 l2
Молу.ltь ]\!2 <MlrTHi зборi , MllTo. Зберiгання пiд пlштниц контролем)>

2.1
МитниЙ контроль та I\,1итне оформлення ToBapiB,
Офорпrлення вантажних :лtитних декларацiй.

2 2

2.2 lJетарифнi Nlетоди регулювання ЗЕ!, Митнi пiльги. 2 2

l,)

Особллtвостi пропуску та оподаткування ToBapiB, пlо
перемiщуються через митний кордон Украiни
гро\lз_]яна\{ll. Засоби д. tя лолiпшення i лрискорення
lIрове,цсI]ilя ]\{итIIого контролю. Порушення мtитних
правlt-r. Заходи щодо запобiгання коtIтрабаlIдi.

2 _)

2,4 Моду.пыtа колlтрольна робота Nл2 2 6

Усього за модулем 2 8 1з
Усього за б семсстр lб 25

}'cbot,o заr II1ll]ttilJIl,Holo лllсrIlt гl;titl oto lб ,ri

]

i i1] lil,l
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. Lalll а зм
м

пор
Зпtiст самостiйноi роботи студента обсяг СРС

(год.)

6 семестр

1 Опрацlовання лекцiйного матерiалу з2

2. Пiдготовка до практичних занять lз
J. Пiдготовка до модульних контро]rьних робiт No1, }192 12

Усього за б сепrестр 57

Усього за навчальною дисцлlплiною 57

2.2.З. Сапrостiйна робота студентао iT змiст та обсяг

3. НАtsLIАЛLНО-МЕТОДИЧНI МАТЕРIАЛИ З ДИСЦИПЛIНИ
З.1. OcrroBHi peltoirreHдoBatli д?кере,па
3.1.1. Гребе"пьник О. П. Митне регу;ltовання зовнiшньоекономiчноi дiяльностi. К.:

ИНЛ, 2005. - 695с,
3. i.2. flубiнiна А. А. Митна справа: пiдручник / А. А, .Щубiнiна, С. В. CopoKiHa, О. L

Зельнiчентtо. - К,: I-{eHTp учбовоi лiтератури, 2010, 320 с.
3,1,3, /{убинiна А, А. Основи плитноТ справи в YKpaiHi: навчапьний гrосiбник / А. А.

.Щубiнiна" С. В. CopoKiHa. - К.: ВД <Професiонал>, 2003. - 259с.
3.1.4. .Щ1,:чак В. I. Митна справа: I-Iавчzt,lьний посiбниtt / В. I. !уrчак, О. В.

Мар,гигtIоl<. ]i.: KI-iEY.2002. 310 с.
j,1,5, Мrrtttий кодскс Украi'ни ,l:l IItlp]\t aTll вно-л paBoBi акти. шо рсгrltоtоrь його

застосування: ()сIIови митноi справи в YKpaTHi: пiлру,tниlt / за ред.. П.В. Пашка. К.:
3нання.2008.

З.1.6. Митний кодекс Украiни та норN{ативIIо-правовi акти, що регулюIоть його

застосуваIIня: Зб. док. / Упор.: П.В. Пашко, В,П. HayMerrKo. К.: Знання, 2004.

До_r:tr l;oBi pcltoпtet lдоваlli .f)керелд
З,1.7. Наlсаз ,ЩМСУ кПро затвердження Порялку справля}lня митних зборiв, якi

HapaxoByloTbcя за вантarкI{оIо fiIитноtо деttлараuiсю,l вiд 23 червня 1998 р. Nл363.

3.1.8. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про затвердження Порялку ведення

YKpailrcbKoT класllфiкачii ToBapiB зовtt imHboeKorroMi,rlro'i дiяльностi> вiл 12 грулпя 2002 р.
мlt]6з.

З,l .9. Iloc ганова КабiIrету MiHicTpiB УкраТни <Про за,I,вердлtення IIерелiку

наркотl]чl]1.1х засобiв. психотропних рсчовиll i прек5рсорiв> вiл б травrля 2000 р. J"il770.

З.1.10, Г'еIlеральна угода про тарифи та торгiвлtо, l994 р.
j.1.11. Митний контроль на авr,омобiльному транспортi / В.А. Писарев. О.В.

РотtдествсlI сыttr й. М.М, Чсче"ль. П.В. Пашкоl За ред.. М.М. Каленського, П.В. Пашка. К,:
Т-во <Знаtlllя>. Коо. 2003,

j,1, ]2. Мп гний коttтро.пь на запiзничltоtrl1 грансrtортi / В.А. Писарев. О.В.
РождественсьI<I I й. П.В, Пашко; За ред. П.В. Пашка. - К.: Знання,2004.

j.l.]З. \Ilrгний конIроль на повiтрянолiу транслоргi / За ред. П.В. Ilашка, К.:

Знання,20U-.l.
3. 1 , 14. 'I'амотtеlIный tсонтроль в N,lорских пунктах пропуска. А.В.Полищук. П.В.

Пашко, В.В. LIеrlцов. - одесса: ПЛАСКЕ, 2009.
i,Ll5, \li;r;r,epoдlla Yt o.ta ,,Про паргнерсlво ra спiвробilницtво virlc Украi'нtlЮ Та

СС,, Bi-r 1-1 чсрlвl,>, 1О04 р.
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CLtcTeMa ]\,tенеджменту я KocTi,
Irобоча навчмы,tа програпtа

навчальноi дцсциплiни
"Митнi операчiТ"

пар1 нерс1 во Ix спiвр;бiтницТво \lix( УкраIноrо та СС i вдосконалення I,rexaHi,l\,l)

спiвробiтlrичтва з СС) вiд 24 лютого 1998 р. Nл148/98,

наочниХ та iпшпх }Iавчально-NIетодпчн}Iх посiбнпкiв, методичних

н

з.1.16. Указ Президента Украiни к Про забезпечення виконання УУrоди про

3.2. Перелiк

1. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦIНIОВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНL ТА BMIHЬ

4.1, оцirповання окреN,lих видiв виконаноi студентом навчапьноi роботи
знань та yMiHb здiliснюсться в ба-,Iах вiдповiдно до табл, '1,1,

та наб}тих

Таблиця 4" 1

по ТЗ
Ns

пор.
Назва

Шlлфр тем за
теI,1атичним п"rlаllом

кi.гrькiсть

1 2 J 4

1
методичнi вказiвки до
практl]чн14х занять

1.1_1.4
2-.I-2.4

Електронна версiя

4.2. Виконанi види навчаJIьноi роботи зараховуються студенту, якщо BlH отримав за

них позитивн)1 рсйтингову ouiHKy (табл. 4,2).

4,З. С1 rra рейrингових оцiнок. огрипtаних

навчмt ноi робо,rll. с,гаlrовить IIо'гочilу llодульлlу

вiдомостi iuодульl]ого коIlтролю.

сryдентоN{ за oKpeMi види виконаноi

рейтингову ouiHKy, яка заноситься до

Молуль ЛЪ1 Модуль ЛЪ2
Мах

кiлькiсть
бап iB

Вил
навчальноi роботи

Мах
кiлькiсть

бал iB

Вид
навчальноТ роботи

Мах
кiлькiсть

балiв

Виконанt tя завлаt;ь п iд ,Iac

практичних занять ,\s l , 1- l .4

28
(сl,шIарна)

В и конаrtttя завдань пiд
час практиL]н их за]]ять

Ns2. 1-2.4

(сумарна)

Виконання -гестов}lх завдань 6 6

!пя dопуску dо вttконапttя моdульноi
KoHпtpclttbtto| робопlч Ne 1 спtуdенпl ivtac

набоапtч trc -ueпltta 2] бпл.

llя dопуску dо BttKolmHHlt лtоdульноi
Kot t ttt po.1 bt toi робоt t t ч No2 clltyoe t t tl t .tta,

tnoD.ttttu ttt,.tttttttte 2l futl.

Виконання tлtодульноТ

конmольноТ поботи Nsl
10 Виконання молульноi

контоольноТ роботи Nэ2
t0

Усього за пIодулепr J\Ъl 44 Усього за пlодулепr JYэ2 44

Сепrестровий диференuiйrованиir залiк |2

Усього за б cclrecTlr 100



Спстема менеджлtент1, якостi,
Робоча llав.lальна програма

навчаtьноI дисциплiни
"Митнi операчii"

Шифр
документа

смя нАу
рнп l9.01_0li20 ]7

Ii

в оцlнкам за oHaJIbHolo шкало

рейтингова оцiнка в балах

OrriHKa
за нацiональ]lою

шкапою

Виконання завдань пiд час
лрztкl ичl ill\ ]аl]rl-гь

виконання тестових
завдан ь

ви конання
моду_льноi

KoHTpo,rbHoT

роботилЪ1.1-],,+ M2.1_2.4
2,6-28 6 9- l0 Вiлмiнно
2| -2.5 l8_2l 5 8 !обре
11-20 ]5-]7 4 6-,| Задовi.,lьно

пленше ]7 пtегrше 15 ;uенше 4 менше 6 незадовiльно

ба-пах оцi

4.4. Cyrra поточноi та контрольноi модульних рейтингових оцiнок становить
пiдсумкову модульну рейтингову оцiнку (табл.4.3), яка в бмах та за Еацiона,rьноlо шкалою
заноситься до вiдомостi модульного контролю,

Вiдповiднiстьпiдсlшttовихмодульнихрейтинговихоцiнок 
ТабЛИЦЯ 4'3

в бапах оцiнкам за нацiональною шl(алою

4.5. Сl,ма пiдсумкових N{оду.[ыIих рейтингових
пiдсумкову cel\{ecTpoBy \,{одульну рейтингову оцiнку, яltа

нацiональною шкалою (табл. 4.4).
Таблиця 4.4

Вiдповiднiсть пiдсумковоТ семестровоi модульноi

реЙтинговоТ оцiнки в балах оцiнI(ам за

нацiоtlальною шкалою

Оцiнка в
бма,х

оцiнка за нацiональноIо
шкмою

79_88 Вiдмiнrrо
66-78 !обре
53-65 задовiльно

менше 53 незадовiльно

шка,,Iою

12 вiдмiнrlо
10 !обре
8 Задовiльно

Незадовiльно
4.6, Cyrra IIi;lcyN{KoBoi селrестровоi пtодулыlоi та залiковоi рейтинtових ouiHoK у

ба_пах cTaHoBIlTb пiлсупtкову ceьlecTpoBy рейтингову оцiIlку, яка перераховусться в оцiнки
за tlaцiot la;lbttoto шк.L!оIо та шкалою ECTS (табл. 4,6).

Молу-л ь Nэ1 Модуль Ns2 оцiнка за нацiонал ьною шкалою
40-44 40-44 Вiдмiнно
jз-з9 Щобре

21-з2 задовiльно
меttше 27 пlен ше 27 Незадовi.:rьно

оцlнок заIl i;rrtoBiдHicTb реЙтингових oкpeМi



Система менеджменту якостi,
Робоча навчальна програма

навчальноi дисциплiни
"Митнi операчiТ"

шифр
докумеtlта

смя нАу

Стор, l0 iз ]2

в_

та
та

шкапою
картки

Вiдповiднiсть пiдс}мковс
оцiнцi за нацiолlа

оцiнrtа в

бмах

оцiнка за
нацiональноrо

шкаJIою оцiнка

90-100 Вiдмiнно А
ВiдмiпIrо

1вiлмiнне виконання лише з незначною кi.rькiстю
поплилок)

82-89

flобре

в !улсе лобре
(вище середнього рiвня з кiлькома помипкамФ

75-81 с
{обре

(в загальному BipHe виконання з левною
кiл blt ic t lo с),тт.-вих помило к)

67-7 4
задовiльно

D
Задовiльtло

(непогано, але зi значною кiлькiстю недолiкiв)

60_66 Е f{ocTaT1,1bo
( ви ко нан ня задовольня. м iнiмальним

35-59
flезадовiльно

Fх незаловiльно
(з мотtливiстю повторного складання)

1-з4 F
нсзпловiльно

(з обов'язttовиtчI повторниNI курсом)



Система шrенедrкменту якостi.
Робоча навча.пьна програма

навчальноi дисцt,tл"liни
"Митнi операrriТ"

р
нта

смя
рнп l9.0

нАу
l1_01_20l7

.:

- 01)

АРКУШ ПОШИР

АРКУШ ОЗНАИО

Стор. 11iз 12
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Шифр
докуN{ента

смя
рнп ]9.0

Стор, 12 iз 12


