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Силабус навчальної дисципліни  

«Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності» 
Спеціальність  051 «Економіка» 

Освітня програма  «Міжнародна економіка» 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год.   

Практичні – 16 год. 

Лабораторні – 16 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Міжнародної економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, проспект Науки 9-А, м. 

Харків , головний корпус, ауд. 201. Тел. 38(057)702-18-32 (дод. 

3-46) 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-mizhnarodnoyi-ekonomiky-ta-

menedzhmentu-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti/ 

Викладач  Величко Катерина Юріївна, доцент кафедри міжнародної 

економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат економічних наук, 

доцент  

Контактна інформація 

викладача  

E-mail: eklevyna@gmail.com 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань і навичок щодо ухвалення 

управлінських рішень підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності, враховуючи особливості 

митно-тарифного та нетарифного регулювання. 
Передумови для навчання 

«Економіка бізнесу», «Світове господарство та міжнародні відносини», «Міжнародна 

торгівля»/Знання основ економіки, специфіки міжнародної торгівлі та її регулювання 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організаційно-правові основи митної справи в Україні. Тема 1. Становлення 

та розвиток митної справи в Україні. Тема 2. Інтегрування  митної системи України до світової 

системи господарювання. Тема 3. Особливості митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Тема 4. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Змістовий модуль ІІ. Специфіка митного оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. Тема 5. Митна вартість як основа митного оподаткування. Тема 6. Митні платежі – 

основні інструменти системи митного оподаткування. Тема 7. Особливості митного оформлення та 

декларування товарів. Тема 8. Характеристика системи митного контролю товарів та транспортних 

засобів, що переміщуються через митний кордон України. Тема 9. Товарна номенклатура та 

визначення країни походження  в системі митного регулювання.  

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5194РНПД, 

Технологічна карта, лекції, завдання для самостійної 

роботи, інформаційні матеріали, завдання для перевірки 

знань. 

Рекомендовані джерела 
Основні джерела: 1. Величко К.Ю., Зосимова Ж.С., Печенка О.І. Митне регулювання та експертиза ЗЕД: 

конспект лекцій/К.Ю. Величко, Ж.С. Зосимова, О.І. Печенка. – Х.: ТОВ «Видавництво «Форт», 2017. – 120с. 2. 

Митне регулювання та експертиза зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій для ступеня "бакалавр" 

економічних спеціальностей, денної та заочної форм навчання / укл.: К.Ю. Величко , Ж.С. Зосімова , О.І. 

Печенка; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 119 с. 3. Мережко Н.В. Митна справа: 

підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. Нац. Торг.-

екон. ун- т, 2016. – 572с.  4. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий та ін. ; за ред. А. І. Крисоватого; Терноп. 
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нац. екон. ун-т, Ф-т фінансів, Каф. податків і фіскал. політики. - Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2014. - 539 с. 5. 

Митний кодекс України. –Х. : Одіссей, 2012. –352 с. 6. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 

навчальний посібник / К.Ю. Величко, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, Л.О. Чернишова, О.І. Печенка. –Харків: 

Видавництво «Форт», 2017. –221с. 

Допоміжні джерела: 1. Андросова Т.В., Шталь Т.В. Митне регулювання ЗЕД: навч. посібник./Т.В. 

Андросова, Т.В. Шталь,  – 2-ге вид. перероб і допов. – Х: ХДУХТ, 2008. – 471 с. 2. Батанова Л. О. Фінансовий 

контроль у сфері державної митної справи: монографія / Л. О. Батанова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці 

: Технодрук, 2015. - 153 с. 3. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: 

монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 543 с. 4. Величко 

К.Ю., Зосимова Ж.С., Печенка О.І. Митне регулювання та експертиза ЗЕД: конспект лекцій/К.Ю. Величко, Ж.С. 

Зосимова, О.І. Печенка. – Х.: ТОВ «Видавництво «Форт», 2017. – 120с. 5. Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства: організація та управління : навчальний посібник [Електронний ресурс] / О. М. Котиш, І. В. Мілько. 

– Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 183 с. 6. Маложон О. І. Історія виникнення і розвитку митної справи в 

Україні // Науковий вісник публічного та приватного права. – Випуск 2. – 2017. – С. 143-147. 7. Опорний 

конспект лекцій з дисципліни  «Митна справа» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності  076  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» факультету управління торговельне-підприємницькою та 

митною діяльністю  / укладач С. В. Сорокіна.   – Х. : ХДУХТ, 2017.-103с. 
Система оцінювання результатів навчання 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка з 

навчальної дисципліни розраховується сумарно з урахуванням балів, отриманих під час поточного 

контролю за накопичувальною системою та балів (до 60 балів), отриманих під час екзамену (до 40 

балів). Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше 

балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. 

Максимальна оцінка за поточну контрольну роботу (протягом вивчення дисципліни 2 ПКР) становить 

10 балів. Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Активна аудиторна робота студентів на лекційних заняттях 16 

Активна робота студентів на лабораторних заняттях 16 

Виконання домашніх завдань 16 

Поточні КР 20 

Фронтальні опитування) 8 

Індивідуальні опитування 8 

Презентація 4 

Колоквіум 12 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики академічної доброчесності, не 

допускається пропуск занять без поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД «28» 

серпня 2020 р. Протокол №1 


