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Додаток 

Силабус навчальної дисципліни  

«Митна справа» 
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма Митна справа  

Освітній рівень Бакалавр  

Статус дисципліни Базова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 3 курс, 1-2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 14 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції –  72 год.   

Практичні (семінарські) – 36 год. 

Лабораторні роботи – 36 год. 

Самостійна робота –  276 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Митної справи та оподаткування, Л-33, 

http://www.kaffinop.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Тищенко Вікторія Федорівна, завідувач кафедри 

Остапенко Вікторія Миколаївна, доцент кафедри 

Костяна Оксана Вікторівна, доцент кафедри  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

vf_hneu@ukr.net 

viktoria.ostapenko@hneu.net 

kostianaya@ukr.net 

Дні занять Згідно з розкладом занять   

Консультації Індивідуальні або групові дистанційні консультації через 

систему ПНС 

Мета навчальної дисципліни – формування компетентностей з теорії оподаткування та 

структури податкової системи країни, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і 

мікрорівнях як теоретичної основи податкової політики і розвитку податкової системи.  

Передумови для навчання 

Мікро- та макроекономіка, Економіка України, Гроші та кредит, Податкова система, Основи 

ЗЕД та митної справи 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Митно-тарифне регулювання в митній справі 

Тема 2. Митна вартість та методи її визначення 

Тема 3. Митні платежі 

Тема 4. Порядок справляння митних платежів в Україні 

Тема 5. Митні режими 

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та території України  

Тема7. Митне декларування 

Тема 8. Митні формальності під час переміщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України 

Тема 9. Митне оформлення товарів 

Тема 10. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій 

Тема 11. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед органами доходів і зборів 

Тема 12. Підприємства, що здійснюють діяльність у сфері державної митної справи 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

MS Excel 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6776 
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Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. Гребельник. – 4-те вид. онов. та 

допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 472 с. 

2. Дубініна А. А. Митна справа : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. 

Зельніченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. 

Додаткова 

3. Гребельник О. П. Основи митної справи / О. П. Гребельник. – Київ : Центр 

навчальної літератури, 2014. – 600 с. 

4. Регулювання митної справи : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / [І. Г. Бережнюк, 

В. В. Булюк, А. Д. Войцещук та ін.] ; за ред. А. Д. Войцещука. – Хмельницький : Інтрада, 

2007. – 312 с. 

 

Система оцінювання результатів навчання 

Студенти отримують оцінки за: активну роботу на лекціях (від 0 до 8 балів); виконання 

практичних завдань (від 0 до 15 балів); виконання індивідуального завдання (від 0 до 

15 балів); виконання творчого завдання (від 0 до 10 балів); написання поточних контрольних 

робіт (від 0 до 12 балів).  

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції 8 

Практичні заняття 15 

Індивідуальне завдання 15 

Творче завдання 10 

Поточні контрольні роботи 12 

Екзамен 40 

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 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 

залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни  

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21095  
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