
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Національний авіаційний університет 

Інститут економіки та менеджменту 

Факультет менеджменту та логістики 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор 

 _____________ М.Кулик 

"_____"__________2011р. 

 

 

 

 

 

 

Система менеджменту якості 
 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

"Митне регулювання" 
(за кредитно-модульною системою)  

 

 

Галузь знань:  0306     "Менеджмент і адміністрування" 

Напрям підготовки:  6.030601 "Менеджмент" 

 

Курс – 4      Семестр – 7       

 

Лекції   – 34       

Практичні  заняття  – 17           Залік – 7 семестр 

Самостійна робота  – 39              

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90 

 

Домашнє завдання  –7 семестр 

 

 

Індекс: РБ – 7-6.030601-1/10 

     

 
 

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні економічні відносини" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 11.02.03 – 01-2011 

Стор. 2 із 18 

 

 

СМЯ НАУ НП 11.02.03-01-2011 

Робоча навчальна програма дисципліни "Основи зовнішньоекономічної 

діяльності" розроблена на основі робочих навчальних планів № РБ – 12-201/02-

3.10, № РБ-7-6.030601-2/11 і № РБ – 12-206/02-3.10 підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030601 "Менеджмент", 

навчальної програми цієї дисципліни, індекс  РБ – 12-201/02-3.10  РБ – 12-

206/02-3.10 затвердженої ректором 04.04.2011, "Тимчасового Положення про 

організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах 

педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову 

систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та 

наказу ректора від 12.04.2005 №81/од. 

 
Навчальну програму розробили 

Доцент кафедри менеджменту  

зовнішньоекономічної діяльності підприємств__________Г.Гуріна 

Асистент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств____________В.Дегтяр 
 

 

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової 

кафедри напряму 6.030601 "Менеджмент" – кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол №  від " " _____ 2011 р. 

Завідувач кафедри __________________________________В.Новак 

 

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри 

напряму 6.030601 "Менеджмент"– кафедри логістики, протокол №_____ від 

"_____"___________2011 р. 

Завідувач кафедри __________________________________М.Григорак 
 

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-

методично-редакційної Ради інституту економіки та менеджменту, протокол 

№_____ від "_____"___________2011 р. 

Голова НМРК _____________________________________О.Бондаренко 

 

УЗГОДЖЕНО     "ЗГОДЕН" 

Декан ФМЛ      Директор ІЕМ 

_______________ О.Ільєнко   _______________ В.Матвєєв 

"____"____________2011 р.   "____"____________2011 р. 
 

 

Рівень документа – 3б 

Плановий термін між ревізіями – 1 рік 

Контрольний примірник 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні економічні відносини" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 11.02.03 – 01-2011 

Стор. 3 із 18 

 

 

ЗМІСТ 

стор. 

1.    Пояснювальна записка…………………………………………….. 4 

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця……………………………………………………………………... 
4 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни…………………………... 4 

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни………………………… 4 

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни……. 4 

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів……….. 5 

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………... 7 

2.    Зміст навчальної дисципліни……………………………………… 7 

2.1. Модуль №1 «Основи митної справи в Україні»…………………….. 7 

2.2. Модуль №2 «Порушення митних правил та відповідальність за них» 11 

2.3. Модуль №3 «Домашнє завдання»…………………………………….. 15 

3.    Список рекомендованих джерел…………………………………... 15 

4.    Форми документів Системи менеджменту якості………………. 17 

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Міжнародні економічні відносини" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 11.02.03 – 01-2011 

Стор. 4 із 18 

 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця  

Основною метою навчальної дисципліни «Митне регулювання» є формування  у  

студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі 

митного регулювання, засвоєння основних теоретичних положень та опанування 

необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність їх діяльності 

як управлінців в галузі менеджменту на підприємстві. 

          1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни “Митне регулювання ” належить до циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін, які викладаються в Національному Авіаційному 

Університеті. Вона призначена для вивчення студентами денної і заочної  форми 

навчання даної спеціальності і покликана сформувати у студентів систему знань з питань 

теорії і практики світової економіки по управлінню процедурою проходження митного 

контролю, суті та функції зовнішньоекономічної діяльності, її ролі для підприємств 

України при здійсненні експорту та імпорту продукції та послуг.. 

В учбовій дисципліні розглядаються сучасні теоретичні концепції ЗЕД у світовій 

практиці, зміст і структура, види і форми ЗЕД в Україні і за кордоном, надається загальна 

характеристика її окремих сфер і ланок, вивчається взаємозв′язок між ними. 

Особлива увага приділяється ознайомленню з системою митних правил та 

процедур в державі та в світі, їх функціям, відповідальністю, а також вивченню практики 

організації та оцінки митних ризиків при здійсненні  ЗЕД безпосередньо на українських і 

іноземних підприємствах, а також надається практична інформація щодо митної справи та 

оформлення митних документів. 

Ця учбова дисципліна є базовою основою для подальшого поглибленого вивчення 

інших професійно-орієнтованих дисциплін, курсів зовнішньоекономічного профілю. 

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 

Дисципліна “ Митне регулювання” посідає важливе місце в системі професійної 

підготовки менеджерів, оскільки оволодіння питаннями методології та методичного 

інструментарію вивчення міжнародних економічних відносин дає можливість нарощувати 

матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські 

рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації 

(підприємства) в умовах ринкових відносин. Також студенти набувають навичок щодо 

митного регулювання, яке застосовується в зовнішньоекономічній діяльності. 
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1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  

В результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 економічну сутність та основні теорії розвитку ЗЕД та митної справи; 

 методологічні засади та методичний інструментарій вивчення міжнародних 

економічних відносин; 

 особливості оцінки та прогнозування розвитку міжнародних економічних 

відносин; 

 методологічні засади управління політикою підтримки 

конкурентоспроможності національної економіки;  

 положення щодо тенденцій розвитку світової виробничої кооперації;  

 тенденції, сучасний стан та порядок здійснення міжнародної торгівлі товарами, 

послугами, валютно-фінансовими ресурсами; 

 підходи до вивчення процесів формування та регулювання міжнародного 

науково-технічного обміну; 

 особливості та тенденції міжнародної економічної інтеграції; 

 сучасний стан вирішення глобальних світових проблем. 

 

              Вміти: 

 збирати, аналізувати і використовувати  необхідну інформацію для оцінки 

тенденцій розвитку світової економічної системи та прийняття на цій основі 

правильних, обґрунтованих, виважених управлінських рішень; 

 оцінювати вплив на розвиток світового підприємницького середовища 

різноманітних політичних, соціальних, економічних чинників; 

 аналізувати роль та місце країни на світових товарних та фінансових ринках; 

 аналізувати, діагностувати вплив регулюючих дій державних органів 

управління; 

 розуміти та ефективно формувати конкурентні переваги товару, підприємства, 

галузі, їх місце у підтримці конкурентоспроможності національної економіки та 

методи визначення митної вартості таких товарів; 
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 користуватися інструментарієм оцінки ефективності діяльності митних органів 

при недопущенні контрабанди на національному та світовому економічному 

просторі; 

 аналізувати показники, які характеризують стан сучасних проблем, пов’язаних з 

митницею. 

 

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох класичних навчальних модулів. Окремим третім модулем є домашнє 

завдання, яке виконується у сьомому семестрі. 

 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 

"Основи митної справи в Україні" студент повинен: 

Знати: 

- зміст і принципи проведення митних процедур; 

- загальні напрями діяльності підприємства при здійсненні ЗЕД та проходження 

митниці; 

- сутність і типи митних органів, їх функціональне навантаження та акредитацію. 

Вміти: 

- використовувати законодавчу базу у сфері митного регулювання; 

- застосовувати та оперувати аналізом ситуації на підприємстві; 

- визначати місії та цілі розвитку підприємства; 

- використовувати спеціальне програмне забезпечення; 

- планувати в умовах диверсифікації виробництва.  

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 

"Порушення митних правил та відповідальність за них" студент повинен: 

Знати: 

- поняття ризиків при митному регулюванні; 

- методи  управління ризиками та їх мінімізація; 

- роль митного брокера; 

- теорію і практику процедури проходження митного контролю на території України. 

Вміти: 

- володіти знаннями по оформленню митної документації; 

- виявляти і аналізувати ризики підприємства; 
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- використовувати методи уникнення митних ризиків; 

 1.5.3. У результаті виконання домашнього завдання (модуль №3) студент повинен: 

Знати: 

- підходи до процесу митного очищення; 

- повну процедуру проходження митного контролю на території України. 

Вміти: 

- проводити аналіз зовнішнього ділового оточення середовища; 

- аналізувати ресурсний потенціал підприємства; 

- визначати місії та цілі розвитку підприємства; 

- використовувати повний пакет митної документації; 

- застосовувати та нараховувати до сплати всі митні платежі;  

- досліджувати ризики та застосовувати систему мінімізації митних ризиків на 

підприємстві. 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 

дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  

 

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль №1 «Основи митної справи в Україні» 

ТЕМА 2.1.1 Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон 

України 

 Загальні положення. Переміщення товарів та транспортних засобів через митний 

кордон України. Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях. Митні процедури на всіх видах транспорту. 

ТЕМА 2.1.2 Державне та митне регулювання ЗЕД в Україні  

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Система державних органів 

управління ЗЕД підприємств. Тарифне регулювання. Митний кодекс. 

 

ТЕМА 2.1.3 Основні види та напрямки ЗЕД підприємств. Основи експортно-

імпортних операцій, етапи підготовки та оформлення митної документації  

Основні закони і підзаконні акти, що регулюють ЗЕД підприємств в Україні. Види, 

форми і методи здійснення експорту та імпорту товарів. Загальні положення про митну 

документацію. Декларування.  

ТЕМА 2.1.4  Методи визначення митної вартості та порядок їх застосування 

Митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів. Митна вартість 

товарів, вивозяться (експортуються) з України. Методи визначення митної вартості 

товарів, які імпортуються в Україну та порядок їх застосування. 

ТЕМА 2.1.5 Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються 

через митний кордон України. 

Митне очищення. Пакування. Маркування. Перевірка контрактів. Митні режими 

щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. 

 

ТЕМА 2.1.6 Загальні положення при митному оформленні. Митні вимоги до 

суб′єктів ЗЕД. 

Законодавство України про митне регулювання. Єдиний митний простір. Єдиний 

митний тариф для експорту, імпорту і транспорту. Митний контроль та митне 

оподаткування. Демпінг і дискримінаційні дії. Порядок декларування товарів, сплата 

мита та митних зборів. Квотування експорту і імпорту. Митна декларація. Свідоцтво про 

проходження товару. Базисні умови поставки товару. 
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ТЕМА  2.1.7 Країна походження товару та критерії визначення країни походження 

товару. 

Підтвердження походження товару. Визначення країни походження товарів, якщо 

товари поставляються партіями. Сертифікат про походження товару. Товари, повністю 

вироблені в Україні. Визначення країни походження товару.  

 

2.2. Модуль №2 «Порушення митних правил та відповідальність за них» 

ТЕМА 2.2.1 Митний контроль. Форми і методи контролю. 

Сучасні концепції проходження митного контролю. Інструменти 

міжнародного регулювання фінансових потоків. Міжнародні економічні відносини 

та митні союзи. Їх діяльність та наслідки вступу до митних союзів України. 

ТЕМА  2.2.2 Митні платежі-види, порядок, строки та повернення  

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".  Митний кодекс, в 

якому визначені порядок сплати та перелік митних платежів. Тарифне регулювання 

ЗЕД підприємства. Міжнародна торгівля товарами і послугами, країна походження 

продукції та митні пільги. 

ТЕМА 2.2.3 Митні ризики та методи їх мінімізації. 

Види, форми і методи здійснення експорту та імпорту товарів, процедура 

проходження митного контролю та сплати митних платежів. Класифікація митних ризиків 

для експортера та імпортера. 

ТЕМА  2.2.4 Порушення митних правил і відповідальність за них. 

Аналіз інформації про кон'юнктуру зовнішнього ринку та про конкретно 

обраний товар. Вибір способу доставки, порушення договірних обов’язків, порушення 

митних правил. Відповідальність експортера та імпортера за доставку та розмитнення 

товару. 
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ТЕМА  2.2.5 Працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій. 

Функції Державної митної служби України. Функціональні обов’язки митного брокера та 

декларантів. Їх відповідальність при заповненні митної документації.  

ТЕМА  2.2.6 Українська класифікація товарів з ЗЕД. 

Законодавство України про митне регулювання. Єдиний митний простір. Єдиний 

митний тариф для експорту і імпорту. Митний контроль та митне оподаткування. 

Демпінг і дискримінаційні дії. Порядок декларування товарів, сплата мита. 

Квотування експорту і імпорту. Митна декларація. Свідоцтво про проходження 

товару. Український класифікатор товарів з зовнішньоекономічної діяльності. 

ТЕМА  2.2.7 Міжнародне співробітництво з питань митної справи. 

Митні союзи. Митні пільги для окремих держав. Законодавча база інших країн стосовно 

митних правил. Міжнародні правила перетину митного кордону. 

                ТЕМА  2.2.8 Митні пільги та митна статистика. 

Митні пільги в залежності від країни походження товару. Двосторонні міжурядові 

угоди про надання митних пільг на визначений термін.  

2.3. Модуль №3 "Домашнє завдання".  
Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується у сьомому семестрі, відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 

закріплення, поглиблення та систематизації теоретичних знань та вмінь, набутих 

студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни у сфері митного 

регулювання із застосуванням навичок індивідуальної та самостійної роботи з 

використанням різних джерел інформації.  

Виконання ДЗ є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту 

(роботи) майбутнього фахівця з менеджменту.  

Конкретна мета ДЗ  полягає у глибокому та всебічному розкритті змісту 

відповідної теми роботи, її найбільш важливих питань із застосуванням інструментарію 

економічного аналізу для проведення дослідження, програма якого надана в методичних 

рекомендаціях. 
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