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1. Загальна інформація  

Назва дисципліни  МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖІВ 

Рік викладання 2021-2022 навчальний рік 

Викладач  Сисоліна Ірина Петрівна, кандидат технічних наук, доцент, 

http://sgm.kntu.kr.ua/STAFF2.html 

Контактний телефон  (0522)-390-472 – викладацька кафедри сільськогосподарського 

машинобудування, робочі дні з 8
30

 до 14
20

 

E-mail:  irinasysln@gmail.com  

Формат дисципліни Денна 

Обсяг дисципліни 2 кредити ЄКТС, 60 год.  

 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

moodle.kntu.kr.ua Distance learning CNTU 

Консультації  Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних занять 

зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді кафедри та 

moodle.kntu.kr.ua курс Митне оформлення вантажів  
Також можливі консультації шляхом листування через електронну 

пошту 

 

 

2. Анотація до дисципліни  

Дисципліна «Митне оформлення вантажів» дає розуміння сутності основ митного 

оформлення вантажів та його загальні принципи, а також вміння застосовувати основи 

митного оформлення вантажів у практичній діяльності, а саме визначати митну вартість 

транспортних засобів та можливість орієнтуватись у різноманітті митного контролю сутність 

основ митного оформлення вантажів та загальні принципи. Вміння та навички проводити 

критичний аналіз різних інформаційних джерел, з точки зору митного оформлення вантажів 

для галузі агропромислового виробництва. 
 

3. Мета і завдання дисципліни  

Мета дисципліни – формування комплексу професійних знань щодо порядку 

застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання при переміщенні товарів через 

митний кордон України, нарахування та стягнення митних платежів при здійсненні 

експортно-імпортних операцій органами Державної митної служби України та використання 

їх у практичній діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- опанування основними знаннями щодо основ методології митного оформлення 

вантажів; 

- навчити основам вирішення розрахункових завдань та аналізу ситуацій, які 

виникають на практиці в митних органах, складання та оформлення вантажно-митних 

декларацій, а також обчислення митних платежів при здійсненні експортно-імпортних 

операцій; 

- навчити проводити самостійне дослідження проблемних питань діяльності органів 

Державної митної служби України в частині засобів боротьби з контрабандою та порушень 

митних правил. 

 

http://sgm.kntu.kr.ua/STAFF2.html


4. Формат дисципліни  

Для денної форми навчання:  

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із 

застосуванням електронних презентацій, поєднуючи із практичними роботами.  

Формат очний (offline / Face to face)  

Для заочної форми навчання:  

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний 

(online).  

 

5. Результати навчання  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні 

компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

3датність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення 

потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі.  

Здатність розробляти і реалізовувати плани й проекти у сфері галузевого машинобудування 

та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність. 

Програмні результати вивчення дисципліни: 

Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи 

Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її 

 

6. Обсяг дисципліни  

Вид заняття  Кількість годин  

Рекомендації щодо семестру вивчення 3 семестр 

Кількість кредитів / годин 2/60 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова вибіркова 

лекції  14 

практичні  14  

самостійна робота  32  

Всього  60 

 

7. Пререквізити  
Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після 

викладання наступних дисциплін: «Проектування машин та обладнання АПВ»; «Сучасні 

машини та напрямки їх розвитку» 

 

 

 



8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання  
Для викладання дисципліни застосовуються: мультимедійні засоби, персональні комп’ютери, 

локальна комп’ютерна мережа, вільний доступ до Інтернету. 

 

9. Політика дисципліни  

Академічна доброчесність:  

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.  

Відвідування занять  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здобувачі вищої 

освіти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання 

поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному 

універсистеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: 

Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення 

навчальних дисциплін вільного вибору; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ 

(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4). 

 

10. Навчально-методична карта дисципліни  
Тиждень, 

дата, 

години  

Тема, основні 

питання  

Форма 

діяльності  

(заняття) 

/формат  

Матеріали  Література, 

інформацій

ні ресурси  

Завдання, години    Вага  

оцінк  

Термін 

виконання  

Змістовий модуль І.  

Тиж. 1  

 (за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 1. Вступ до 

курсу. Теоретичні 

основи та 

концептуальні засади 

функціонування 

митно-тарифної 

системи України. 

Лекція /  

Face to 

face  

Презентація  2, с.9-47.  Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Митна справа як 

складова 

зовнішньоекономіч

ної діяльності 

держави»  

4 год.  

  6 балів  Самостійна 

робота 

до 2 тижня 

Тиж. 2  

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 2. Механізм 

функціонування 

тарифної системи 

України.1 

Тема 3. 

Переміщення, 

зберігання і 

розпорядження 

товарами та 

транспортними 

засобами, що 

перебувають під 

митним 

контролем. 

Лекція / 

Face to 

face 

Презентація  2, с.115-177 Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферати на тему 

«Розвиток митної 

справи за часів 

Київської Русі»  

«Технічні засоби 

митного контро-

лю» 

2 год. 

6 балів  Самостійна 

робота 

до 3 тижня 

http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4


Тиж. 3 (за 

розкладом)  

2 год. 

 

Тема 2. Механізм 

функціонування 

тарифної системи 

України. 

Класифікація 

транспортних 

засобів відповідно 

до української 

класифікації 

товарів 

зовнішньоекономіч

ної діяльності 

Практичне 

заняття / 

Face to face  

Методичні 

рекомендації  

2, с.177-186  Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Експертне 

забезпечення 

митних органів» 

2 год.  

10 

балів  

Самостійна 

робота 

до 5 тижня 

Тиж. 4  

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тиж. 5  

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 3. 

Переміщення, 

зберігання і 

розпорядження 

товарами та 

транспортними 

засобами, що 

перебувають під 

митним контролем. 

Визначення митної 

вартості 

транспортних засобів. 

Практич

не 

заняття / 

Face to 

face  

Методичні 

рекомендац

ії  

2, с. 315-  

323.  

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Тарифні пільги 

(тарифні 

преференції)» 

3 год.  

6 

балів  

Самостійна 

робота 

до 6 тижня 

Тиж. 6  

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 4. Митне 

оформлення 

товарів і 

транспортних 

засобів. 

Лекція /  

Face to 

face  

Презентація  2, с. 315-373  Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Застосування 

особливих видів 

мита як 

обмежувальних 

заходів »  

2 год.  

6 балів  Самостійна 

робота 

до 8 тижня 

Тиж. 7  

 (за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 4. Митне 

оформлення 

товарів і 

транспортних 

засобів Розрахунок 

вартості 

транспортних 

засобів, що ввозять 

на митну територію 

України, залежно 

від їх технічного 

стану та умов 

експлуатації. 

Практичне 

заняття / 

Face to face  

Методичні 

рекомендації  

2, с. 315-373 Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал.  

Підготувати  

реферат на тему: 

«Використання 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

організації митної 

справи» 

2 год.  

6 балів  Самостійна 

робота 

до 7 тижня 

Тиж. 7  Змістовий контроль 

№ 1  

тест тест Тестові 

завдання 

Виконати 

тестове 

завдання 2 год. 

10 

балів  

Тиж. 7 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем І 50 

балів 

 

Змістовий модуль 2.  

Тиж. 8 

(за 

розкладом)  

Тема 4. Митне 

оформлення 

товарів і 

Практичне 

заняття / 

Face to face  

Методичні 

рекомендації  

2, с. 315-373 Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

7 балів  Самостійна 

робота 

до 9 тижня 



2 год. транспортних 

засобів. 

Розрахунок вартості 

транспортних 

засобів з 

урахуванням 

додаткової 

комплектації або її 

відсутності 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Електронна 

митниця »  

2 год.  

Тиж. 9 

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 5. 

Підприємницька 

діяльність із 

надання послуг з 

декларування 

товарів і 

транспортних 

засобів. 

Лекція / 

Face to 

face  

Презентація   1, с. 12-34 Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Основні завдання 

митної 

статистики» 

2 год.  

6 балів  Самостійна 

робота  

до 10 

тижня 

Тиж. 10 

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 6. Оцінка 

наслідків 

функціонування 

механізму 

тарифного 

регулювання. 

Лекція /  

Face to 

face  

Презентація  2, с.187-235  Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати  

реферат  

«Спеціальна 

митна статистика» 

4 год.  

7 балів Самостійна 

робота  

до 11 

тижня 

Тиж. 11 

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 5. 

Підприємницька 

діяльність із 

надання послуг з 

декларування 

товарів і 

транспортних 

засобів. 

Розрахунок митної 

вартості 

пошкодженого 

транспортного 

засобу 

Практичне 

заняття / 

Face to 

face  

Методичні 

рекомендації  

1, с. 34-100 Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферати на 

тему «Роль 

Української 

класифікації 

товарів 

зовнішньоеконом

ічної діяльності в 

системі митного 

регулювання 

«Підготовка, 

перепідготовка та 

підвищення 

кваліфікації 

митників» 

2 год.  

7 балів  Самостійна 

робота  

до 13 

тижня 

Тиж. 12 

(за 

розкладом)  

2 год 

Тиж. 13  

(за 

розкладом)  

2 год. 

Тема 7. 

Характеристика 

системи митного 

оформлення. 

Лекція /  

Face to 

face  

Презентація  2, с. 374-

439  

Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Характеристика 

спеціальних 

митних режимів» 

3 год. 

7 балів  Самостійна 

робота  

до 14 

тижня 



Тиж. 14  

 (за 

розкладом) 

2 год.  

Тема 8. 

Інтегрування 

митної системи 

України до 

світової системи 

господарювання 

Лекція /  

Face to 

face  

Презентація  2, с.440-464 Самостійно 

опрацювати 

теоретичний 

матеріал  

Підготувати 

реферат на тему 

«Митно-тарифні 

аспекти 

економічної 

інтеграції» 

3 год. 

6 балів Самостійна 

робота  

до 15 

тижня 

Тиж. 14  Змістовий 

контроль № 2 

Тест  Тест  Тестові 

завдання 

Виконати 

тестове 

завдання 2 год. 

10 

балів 

Тиж. 14 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем І 50 

балів 

 

 

11. Система оцінювання та вимоги  

Види контролю: поточний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.  

Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється згідно з 

кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього процесу в ЦНТУ. 

Рейтинг здобувача другого рівня вищої освіти із засвоєння результатів навчання визначається 

за стобальною,  дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС. Він 

складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої 

призначається 100 балів. Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку 

екзаменаційної сесії. Навчальний план передбачає при вивченні навчальної дисципліни 

виконання певних видів робіт на лекційних, практичних заняттях, виконання індивідуальних 

завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 

балів може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни «Митне 

оформлення вантажів» 

Поточне тестування та самостійна робота  
Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Сума  
Т1  Т2  Т3  Т4  ЗК1  Т4  Т5  Т6  Т7  Т8  ЗК2  100  

6  16  6 12  10  7  13 7 7  6  10  

Примітка: Т1, Т2,…,Т8 – тема програми, ЗК1, ЗК2- підсумковий змістовий контроль  

 

Шкала оцінювання 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЄКТС 

Визначення 

Оцінка 

За національною 

системою (екзамен, диф. 

залік, курс. проект, курс. 

робота, практика) 

За 

національною 

системою 

(залік) 

За 

системою 

ЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5 (відмінно) Зараховано 90-100 



B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 

середнього рівня з 

кількома помилками 

4 (добре) Зараховано 

82-89 

C ДОБРЕ – в загальному 

правильна робота з 

певною кількістю 

грубих помилок 

74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО – 

непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків 3 (задовільно) Зараховано 

64-73 

E ДОСТАТНЬО – 

виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

потрібно попрацювати 

перед тим, як 

перескласти 2 (незадовільно) Незараховано 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

необхідна серйозна 

подальша робота 

1-34 

 

  Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію 

освітнього процесу в ЦНТУ (с. 32-33). 

 

 

12. Рекомендована література  
 

Базова  

1. Босак А.О., Григорєв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. Митне обслуговування 

транспортних перевезень: Навчальний посібник. – Львів: «Новий світ - 2000», 2009. – 475 с. 

2. Гребельник О.П. Митна справа: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2010.-472 с. 

3. Митний кодекс України від 11.07.2002р. №92-ІV(зі змінами та доповненнями). 

4. Пашко П.В. Основи митної справи в Україні [підручник] / за ред. П.В. Пашка.-К.: Знання, 

2008.-651с. 

 

Допоміжна  

1. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними 

організаціями універсального характеру від 1975 р. (зі змінами та доповненнями). 

 

Інформаційні ресурси  
1. http://nbuv.gov.ua. 

2. http://dspace.kntu.kr.ua/. 

3. http://moodle.kntu.kr.ua/my/. 

4. https://books.google.com.ua/. 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
http://nbuv.gov.ua/
http://dspace.kntu.kr.ua/
http://moodle.kntu.kr.ua/my/
https://books.google.com.ua/

