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Опис навчальної дисципліни
формуванню вмінь та практичних навиків здійснення діяльності в сфері
надання митних посередницьких послуг, організації господарських відносин
між суб’єктами ЗЕД та митними інституціями щодо переміщення товарів,
предметів, транспортних засобів через митний кордон України
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,
самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування;
поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність широких знань з дисциплін: основи митної справи, митна політика,
аналіз зовнішніх ринків, міжнародна торгівля, експорт товарів, менеджмент
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати
навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
•
здатність
застосовувати
отримані знання в
 вміти вирішувати професійні завдання з організації
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та практичних ситуаціях (ЗК02);
біржових структур і розв’язувати проблеми у • здатність до пошуку, оброблення та аналізу
кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та інформації з різних джерел (ЗК06);
внутрішніх впливів (ПР17);
 здатність здійснювати діяльність у взаємодії
 застосовувати знання й уміння для забезпечення суб’єктів ринкових відносин (СК03)
ефективної
організації
зовнішньоекономічної  здатність до організації зовнішньоекономічної
діяльності
підприємницьких,
торговельних
та  діяльності підприємницьких, торговельних і

Програмні результати навчання
біржових
структур
з
урахуванням
ринкової
кон’юнктури і діючих правових норм (ПР19);
 знати сучасні технічні засоби, інформаційнокомунікаційні технології, прикладне програмне
забезпечення галузей митної справи (ПР22);
 знати порядок митного контролю та митного
оформлення товарів, що перетинають митний кордон
України; послідовність операцій при декларуванні
товарів; характеристику митних режимів, що
застосовуються при митному оформленні товарів і
транспортних засобів (ПР24)

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
біржових структур (СК09);
 здатність використовувати сучасні технічні
засоби, інформаційно-комунікаційні технології,
прикладне програмне забезпечення галузей митної
справи у професійній діяльності (СК14);
 здатність
застосовувати
на
практиці
законодавство
України
щодо
митного
декларування товарів, що переміщуються через
митний
кордон
України,
використовувати
професійні права та обов’язки митного брокера
(СК16)

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі
Види робіт
тем

Назва теми

Модуль 1 «Митне посередництво та консалтинг: теоретичні засади»
Тема 1. Сутність та
види
митне
посередництва

Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
самостійної роботи; тестування
Тема 2. Особливості Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
надання
митно- домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
посередницьких послуг матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Консалтингова Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
діяльність у митній домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
сфері
матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
самостійної
роботи;
тестування,
поточна модульна робота
Модуль2 «Функціональне забезпечення посередництва та консалтингу в митній сфері»
Тема 4. Особливості Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
декларування
та домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
митного оформлення матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
товарів
та навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
транспортних засобів
самостійної роботи; тестування
Тема 5. Митні брокери: Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
сутність,
функції, домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
провадження
матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
діяльності
навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
самостійної роботи; тестування
Тема 6. Митні
Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
перевізники:
домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
організаційно-правові
матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
аспекти
навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
посередницької
самостійної роботи; тестування
діяльності
Тема 7. Сутність, цілі Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
та принципи діяльності домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
митних
матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
посередницьких
навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
інфраструктур
самостійної роботи; тестування
Тема 8. Зарубіжний Відвідування
занять;
захист Самостійний конспект з окремих
досвід
митного домашнього завдання; обговорення питань теми; виконання навчальних
посередництва
матеріалу
занять;
виконання завдань з ДК; рішення ситуаційних
навчальних
завдань;
завдання завдань; тематичне тестування
самостійної
роботи;
тестування,

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем

поточна модульна робота
Інформаційні джерела
Основні
Митний
кодекс
України
від
13.03.2012
№
4495-VI.
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 https://ips.ligazakon.net/document/view/t124495?an=170
2. Положення про діяльність митних брокерів. Наказ Міністерства фінансів України від 04.08.2015 р. №
693. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-15#Text
3. Приймаченко Д. В. Щодо діяльності митних посередників у процесі реалізації митних формальностей /
Д. В. Приймаченко // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 802-807. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
4. Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності. Наказ Міністерства юстиції України
№517 від 27.09.2021 р. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1672-21#Text
Додаткові
5. Алькема В.ГКириченко., О.С., Філатов С.А. Логістичний консалтинг: Навчальний посібник. – К. :
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. 344 с. - Режим доступу:
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0027.pdf
6. Закон України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної
системи»
від
12.09.2019
№
78-ІХ.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-20
7. Закон України від 16.04.1991 №959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
8. Закон України від 19.09.2013 №584-VII «Про Митний тариф України» // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62371.html
9. Вакульчик О. М. Європейський досвід оцінки результатів упровадження систем спрощеного митного
контролю та якістю митного аудиту [Електронний ресурс] / О. М. Вакульчик, Т.С. Єдинак // Вісник
Академії митної служби України.– 2012. – № 1 (47). – С. 10–17.
10. Запорожець О.Ф. Шляхи підвищення якості митних послуг. Інноваційна економіка. 2018. № 3-4 (74). С. 12-16.
11. Комарницька Г.О. Механізм розвитку митного обслуговування в умовах державно-приватного
партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №15, с.27-34.
12. Комарницька Г.О. Показники оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного
партнерства // Інверстиції: практика та досвід. – 2019. - № 14. – С. 5-10.
13. Коробкова О. М. Узагальнення та адаптація іноземного досвіду регулювання митної брокерської
діяльності. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2016/26.pdf
14. Митна справа : Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. Ю. Григор’єв, А. О. Босак, К.
О. Дорошкевич, А. В. Тодощук, М. Г. Бортнікова, Р. Б. Рогальський. Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2015. - 232 с.
15. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – 5-те вид., перероб. та
допов.; Університет ДФС України. Ірпінь : 2019. 410 с.
16. Особливості роботи митних брокерів в Україні. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://www.owe.com.ua/ua/blog/tamozhennye-uslugi/
Електронні ресурси
1. Офіційний сайт «Державна митна служба України». - Режим доступу: https://customs.gov.ua/
2. Офіційний сайт «Законодавство України». - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.
3. Офіційний сайт «ІНКОТЕРМС® 2020 в Україні». [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://incoterms2020.com.ua/terms
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни





Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
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 та підсумкове
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): тематичне тестування (15 балів); виконання навчальних
40
завдань (15 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 4-8): тематичне тестування (25 балів); виконання навчальних
40
завдань (25 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Підсумковий контроль
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

