
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Код: ПП14; 

2. Назва: Митні процедури у міжнародній торгівлі; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський);  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Вовк В.М., к.е.н, доцент кафедри 

міжнародної економіки  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

проводити комплексний аналіз ефективності застосування інструментів митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; проводити порівняльний аналіз митної політики України та інших країн 

світу; аналізувати митне законодавство України, його переваги та недоліки. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні заняття, консультації), самостійна 

робота (самостійне вивчення визначених питань, виконання типових задач, підготовка до модульного 

контролю), контрольні заходи (модульний контроль) 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Макроекономіка", "Міжнародна 

економіка", "Міжнародний маркетинг", "Облік у зарубіжних країнах", "Економіка зарубіжних країн", 

"Міжнародні фінанси", "Фінансові системи зарубіжних країн" та дисципліни, що безпосередньо формують 

компетенції фахівця відповідного напрямку підготовки. 

12. Зміст курсу: (перелік тем): Еволюція митної системи України. Державне регулювання митної справи в 

Україні. Митна політика України. Інтегрування митної системи України до світової митної системи. Основи 

функціонування митно-тарифної системи. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни. 

Товарна номенклатура в митній справі. Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання. Організація 

митного контролю. Характеристика системи митних  режимів. Специфіка здійснення митного оформлення 

ЗЕД. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, товарів та інших предметів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-ХІІ від 16.04.91 р. (редакція від 07.02.2019). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 2. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 р. 

(редакція від 29.12.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 3. Гребельник О.П. Митна справа. 

Підручник. 4-те вид. оновлене та доп. / О.П. Гребельник Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 472 с. 4. 
Митне адміністрування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації / О.Б. Дем’янюк С.Д. Герчаківський. – Тернопіль, ТНЕУ. – 2016. – 328 с. 5. 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. – 572 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, робота в групах, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою. Підсумковий контроль – екзамен в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань, 2 модульні 

контролі. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародної економіки                                  О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 

1. Code: PP14  

2. Title: Customs procedures in international trade;  

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: I (Bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is offered: 4;  

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vovk V.M., Ph.D., associate 

professor of the department of international economic relations;  

9. Results of studies: after studying the discipline, the student have to be able: 

to carry out the complex analysis of the effectiveness of the instruments of foreign economic activity regulation; to 

carry out the comparative analysis of the customs policy of Ukraine and other countries; to analyze the customs 

legislation of Ukraine, its advantages and disadvantages. 

10. Forms of organizing classes: training sessions (lectures, practical classes, consultations), independent work 

(self-study of certain issues, performance of typical tasks, preparation for modular control), control measures (module 

control). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Macroeconomics, International economics, 

International marketing, Accounting in foreign countries, Economics of foreign countries, International finance, 

Financial system of foreign countries and disciplines that directly form the competence of an expert in the appropriate 

field of training. 

12. Course contents: (list of topics): Evolution of the customs system of Ukraine. State regulation of customs 

affairs in Ukraine. Customs policy of Ukraine. Integration of the customs system of Ukraine into the world customs 

system. Basics of functioning of customs and tariff system. Customs payments as an instrument of foreign economic 

activity regulation in the country. Commodity nomenclature in customs affairs. Foreign economic contracts, procedure 

of their conclusion. Organization of customs control. Characteristics of customs regimes. The specifics of customs 

clearance of foreign economic activity. The order of moving and passing through the customs border of Ukraine of 

persons, goods and other items. 

13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources) 

1. The Law of Ukraine "On Foreign Economic Activity" No 959-XII dated 16.04.91. (edition of 07.02.2019). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 2. Customs Code of Ukraine No 4495-VI dated 13.03.2012. (edition of 

29.12.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 3. Grebelnik A.P. Customs. Textbook. 4th edition 

updated and supplemented / A.P. Grebelnik Kyiv: Center for Educational Literature, 2014. - 472 p. 4. Customs 

Administration: textbook for students of higher education institutions of III-IV accreditation levels / O.B. Demianyuk 

S.D. Gerchakivsky. - Ternopil, TNEU. - 2016. - 328 p. 5. Customs: textbook / N.V. Merezhko, P.V. Pashko, O.V. 

Rozhdestvenskyy; under edition of P.V. Pashko. - Kyiv: Kyiv. National Un-t of Trade-Econ., 2016. - 572 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 lectures hours, 22 hours of practical work, 89 hours of independent work. Total - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, work in groups, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Form and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. Final control: exam at the end of the 8th semester. Current control 

(100 points): testing, questioning, situational tasks, 2 modular controls. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the International Economic Relations Department  

Doctor of Economics, Professor  O.M. Sazonets 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


