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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою дисципліни «Інтеграційні процеси в митній справі» є розвиток та 

формування знань і навичок в області зовнішньоторгових відносин с зарубіжними 

партнерами і практичних навичок у сфері митного забезпечення цих 

інтеграційних процесів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтеграційні процеси в 

митній справі» є навчити студентів здійснювати митне забезпечення різних форм 

міжнародної кооперації, їх місце і роль у сучасному міжнародному торговому 

обороті; документально забезпечувати  експортно – імпортні операції, операції в 

сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів 

та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; консигнаційних, товарообмінних, 

операції з переробки товарів та еквівалентні опрерації; надати  цілісне  уявлення  

про  технологію митних процедур та їх документального забезпечення; 

сформувати у студентів цілісне уявлення відносно декларування товарів у різних 

митних режимах в Україні та заходів, що направлені на забезпечення виконання 

норм міжнародних зобов’язань. 

В результаті вивчення курсу Інтеграційні процеси в митній справі студенти 

повинні 

знати: 

– визначення базових категорій і основних понять у сфері міжнародної 

торгівлі та її документального забезпечення для подальшого митного 

регулювання; 

– сутність і мотивацію міжнародної взаємодії національних суб'єктів 

господарювання; 

– зовнішньоекономічні контрактні, різновид їх форм та особливості 

документального забезпечення; 

– переваги і стримуючі фактори спрощення митного забезпечення 

прийняттям принципу «Єдине вікно міжнародної торгівлі» в контексті 

міжнародного співробітництва; 

– організація взаємодії та обміну інформацією з митними адміністраціями 

інших держав; 

– проблеми застосування сучасних інструментів митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

вміти: 

- аналізувати  і  здійснювати оцінку  окремим формам взаємодії суб’єктів в 

сфері міжнародної торгівлі для подальшого здійснення їх декларування та 

митного оформлення; 

- з аналізу взаємодії суб’єктів формувати вичерпні переліки документів, що 

необхідні для здійснення митних формальностей; 

- заповнювати різновид форм єдиного уніфікованого документа (ЄУД) з  

урахуванням специфіки інтеграції суб’єктів зовнішньоекономічної взаємодії.  
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1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інтеграційні процеси в митній 

справі» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та 

програмні результати навчання, які  визначені в стандарті спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  та освітньо-професійної 

програми Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній 

справі, підготовки бакалаврів. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

СК3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин. 

СК 9. Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

ПРН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин 

для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

ПРН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних 

та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових 

норм 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчається після дисциплін – Основи митної справи, Митні збори та тарифи, 

Інтеграція суб’єктів ринкових відносин в транспортно-логістичній інфраструктурі.  

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Кількість кредитів ECTS - 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 18 22 

заочна 20 10 10 

Самостійна робота, годин Денна -50 Заочна - 70 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
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2. Зміст дисципліни 

2.1 Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Теоретичні засади інтеграційних процесів в митній справі 

№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.  Імпортні  - експортні операції з товарами (прямі та контракти з 

залученням посередників). Умови поміщення товарів у митний режим 

імпорту (експорту). Документи, які використовуються для 

декларування товарів у митному режимі імпорт/експорт. Митний 

статус товарів. Особливості застосування заходів тарифного та 

нетарифного регулювання при імпорті/експорті товарів. 

2 

2 

2.  Особливості митних процедур відносно міжнародних посередницьких 

операцій з дистрибуції товарів, за договорами комісії та 

консигнаційних угодах при яких український експортер одержує 

можливість виходу на нові міжнародні ринки. 

2 

1 

3.  Умови поміщення товарів у митних режимах реімпорт/реекспорт. 

Митний статус товарів, поміщених у митний режим 

реімпорт/реекспорт. Особливість декларування товарів у митних 

режимах реімпорт/ реекспорт. Типи митних декларацій.  

2 

1 

4.  Переміщення товарів у митних режимах транзит: прохідний, 

внутрішній та/або каботаж. Документи, що використовуються для 

декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

у митний режим транзиту. Особливості декларування товарів, що не є 

підакцизними. Строки транзитних перевезень. 

2 

1 

 

Змістовний модуль 2: Організація міжнародних операцій та документальне забезпечення при 

здійсненні митних процедур 

№ 

теми 
Зміст теми Денна 

Заочна 

1.  Митні формальності відносно операцій в сфері проведення виставок, 

аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних 

заходів. Умовне повне звільнення від оподаткування при тимчасовому 

ввезенні. Товари, щодо яких застосовується умовне часткове звільнення 

від оподаткування митними платежами. застосування міжнародного 

митного документа (книжки А.Т.А. або книжки CPD). Переміщення 

товарів на умовах Конвенції «Про тимчасове ввезення» 

(м.Стамбул,1990). 

2 

1 

2.  Особливості переміщення товарів через митний кордон України, які 

знаходяться під митним контролем и митне оформлення відносно яких не 

здійснено. Умови розміщення консолідованих вантажів, на митному 

складі.  Строки зберігання товарів на митному складі. 

2 

1 

3.  Режим вільної митної зони. Операції з поміщеними у митний режим 

вільної митної зони товарами, що знаходяться на територіях вільних 

митних зон комерційного, сервісного та промислового типів. Умови 

поміщення товарів у митний режим вільної митної зони. Строки 

перебування товарів та передача права власності на товари, поміщені у 

митний режим вільної митної зони. 

2 

1 

4.  Безмитна торгівля,  умови поміщення та перебування товарів у цьому 

митному режимі. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі на 

повітряні, водні або залізничні транспортні засоби комерційного 

призначення, що виконують міжнародні рейси, для реалізації пасажирам 

цих рейсів. 

2 

1 
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5.  Митний режим переробки на митній території. Операції з переробки 

товарів. Гарантування дотримання умов перебування товарів. Обмеження 

або заборони щодо ввезення окремих видів товарів на митну територію 

України. Дозвіл на переробку товарів на митній території України. 

2 

1 

 

2.2 Теми практичних занять 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Денна Заочна 

1 Сутність міжнародної торгової діяльності 2 1 

2  Особливості заповнення митної декларації при митних режимах 

імпорт/експорт 

4 2 

3 Особливості заповнення митної декларації при митному режимі транзит, 

та документів контролю над переміщенням товарів (ДКПТ) - ЕПД 

2 1 

4 Особливості заповнення митної декларації при митних режимах 

тимчасове ввезення/тимчасове вивезення 

4 2 

5 Особливості заповнення митної декларації при зберіганні товарів на 

митних складах, складах тимчасового зберігання, вантажних митних 

комплексах, тощо  

4 1 

6 Особливості заповнення митної декларації при розміщенні товарів на 

територію вільної митної зони (комерційного, сервісного або 

промислового типів) 

2 1 

7 Особливості заповнення митної декларації при розміщенні товарів в 

митний режим переробки на митній території та реекспорті готової 

продукції.  

2 1 

8 Особливості заповнення митної декларації при розміщенні товарів в 

митний режим переробки за межами митної території та імпорті готової 

продукції. 

2 1 

 

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна 
Завдання до самостійної роботи  

1.  

Сутність міжнародної 

торгової діяльності та 

забезпечення митних 

процедур 

10 14 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

1. Форми взаємодії суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та їх 

документальне забезпечення. 

2. Особливості декларування  товарів за 

договорами консигнації. 

Розв’яжіть тести.  

2.  Теоретичні засади 

інтеграційних процесів в 

митній справі 

10 14 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

1. Форми митних декларацій 

2. Типи митних декларацій 

Розв’яжіть тести. 

3.  Порядок митного 

оформлення продуктів 

переробки 

10 14 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

1. Особливості відкриття та експлуатації  

митних складів 

2. Дозвіл на брокерську діяльність 

Розв’яжіть тести. 

4.  Еквівалентна компенсація 10 14 Опрацювати матеріал і дати письмові 
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відповіді: 

1. Консигнатор як суб’єкт міжнародної 

підприємницької діяльності 

2. Умови реалізації товарів за 

еквівалентною компенсацією  

Розв’яжіть тести. 

5.  Поміщення товарів у митний 

режим відмови на користь 

держави 

10 14 Опрацювати матеріал і дати письмові 

відповіді: 

1. Підприємства, які уповноважені на 

знищення (руйнування) відповідних 

категорій товарів. 

2. Операції зі знищення товарів. 

Розв’яжіть тести. 

 

3 Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістових модулів  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади міжнародної інвестиційної діяльності 

Робота на лекціях 1 2 5 5 10 5 5 10 

Робота на практичних заняттях 1 2 5 5 10 5 5 10 

Самостійна робота 4 5 2 8 10 4 16 20 

Виконання індивідуальних 

завдань 
6 10 1 6 10 1 6 10 

Проміжна сума    24 40  32 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 28 50 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
6 8 – 6 10    

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Організація міжнародної інвестиційної діяльності 

Робота на лекціях 1 2 8 8 16 6 6 12 

Робота на практичних заняттях 1 2 7 7 14 6 6 12 

Самостійна робота  1,5 2 6 9 12 8 12 16 

Виконання індивідуальних 

завдань 
6 8 1 6 8 1 6 8 

Проміжна сума    30 50  30 48 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  – 30 50  30 52 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 
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4. Інформаційні ресурси 
1. Тіхосова Г. А.,  Вербицький О.М., Калінський Є.О. Митний контроль та 

експертиза товарів: навч. посіб. Херсон. нац. техн. ун-т. Херсон: Олді-Плюс, 

2019. — 312 с.  

2. Смокова Т.М., Табачок О. В. Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни "Основи митної справи" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм 

навчання. Одеса : ОНАХТ, 2020.  66 с. 

3. Торгова Л.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум. Львів: 

Новий світ-2000, 2007. 220 с. 
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