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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Вивчення теоретичних та організаційно-методичних аспектів формування митної 

політики України в контексті інтеграційних процесів та розгляд рекомендацій 

трансформації методів її реалізації з метою забезпечення захисту національних інтересів 

країни та створення належних умов для реалізації економічного потенціалу України на 

європейському та світовому ринках 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність знань з історії торгівлі та підприємництва в Україні, основ митної справи та 

підприємництва 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 знати вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної і правової держави (ПР9) 

 К06 (ЗК06). Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

 К16 (СК04). Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

 К25 (СК 14). Здатність використовувати сучасні технічні 

засоби, інформаційно-комунікаційні технології, прикладне 

програмне забезпечення галузей митної справи у професійній 

діяльності. 

 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 1. Митна політика як 

складова 

зовнішньоекономічної 

політики країни. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді на тему «Визначення 

митної політики у митних кодексах країн 

світу». 

Тема 2. Класифікація 

основних заходів митної 

політики. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Проаналізувати сучасні вимоги до 

інструментів митної політики. 

Тема 3. Моделювання 

митної політики країни 

залежно від стану 

економіки. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему «Форми 

митної політики». 

Тема 4. Митна політика 

країни в контексті 

економічної інтеграції. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему «Політика 

вільної торгівлі: переваги і недоліки». 

Тема 5. Вплив 

міжнародних організацій 

на митну політику країни. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування, поточна модульна 

робота 

Підготувати доповідь на тему «Митні 

відносини у країнах Європи». 

Тема 6. Митна політика 

Європейського Союзу. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: 

«Європейський союз: історія та сучасність». 

Тема 7. Митна політика 

окремих країн 

європейського 

континенту. 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: «Митний 

союз у рамках євразійського економічного 

співтовариства». 

Тема 8. Митна політика 

США та Канади 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: «Участь США 

у північноамериканській зоні вільної 

торгівлі». 

Тема 9. Митна політика 

країн Азії 

Відвідування занять; бліцопитування; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної 

роботи; тестування; поточна модульна 

робота 

Підготувати доповіді на теми: «Діяльність 

митної служби Південної Кореї»; 

«Діяльність митної служби Індії». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office, MD Office (MD Info, MD Explorer, MD Declaration) 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Теми 1-9: відвідування занять (15 балів); обговорення матеріалу занять (20 балів); виконання 

навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (18 балів); тестування (20 балів); 

поточна модульна робота (17 балів) 

100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


