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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Проектне навчання з курсу 

Декларування товарів» 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: «Товарна номенклатура ЗЕД», «Митне 

регулювання», «Декларування» 

Постреквізити: «Виробнича практика» 

Мова 

викладання 

українська 

Статус дисципліни – вибіркова  

Курс/семестр вивчення 4 курс / 8 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 1 кредит / 1 модуль 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 30. 

- лекції: - 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 12 

- самостійна робота: 18 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 30. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр -. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр 4. 

- самостійна робота: 1 семестр -, 2 семестр 26. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр _, 2 семестр ПМК 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Проектне навчання з курсу 

Декларування товарів» – формування у студентів цілісної системи знань і умінь 

про правове регулювання та здійснення митно-брокерської діяльності на ринку 

митних послуг. 

Завдання: 

- ознайомитися з порядком взяття на облік осіб, що здійснюють операції з 

товарами в митних органах;  

- ознайомитися із процедурою декларування;  

- набути навичок із укладання зовнішньоекономічних договорів; 

- ознайомитися із процедурою проведення зовнішньоекономічної операції 

та наступного митного оформлення; 

- розрахувати митні платежі, що необхідно сплатити для митного 

оформлення умовної кількості товару;  

- сформувати знання про заходи тарифного регулювання; 
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- закріпити навички заповнення митної декларації в режимі «випуск у 

вільний обіг» (тип декларації ІМ 40). 

 

Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач (загальні, 

спеціальні) 

Програмні результати навчання  

К18 (СК06). Здатність здійснювати 

діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у 

сфері підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності. 

К21 (СК09). Здатність до організації 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

К26 (СК 14). Здатність використовувати 

сучасні технічні засоби, інформаційно-

комунікаційні технології, прикладне 

програмне забезпечення галузей митної 

справи у професійній діяльності 

К27 (СК 15). Здатність використовувати 

методи митно-тарифного і нетарифного 

регулювання для виконання та 

контролю зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів ринку. 

К28 (СК 16). Здатність застосовувати на 

практиці законодавство України щодо 

митного декларування товарів, що 

переміщуються через митний кордон 

України, використовувати професійні 

права та обов’язки митного брокера. 

ПР16. Знати нормативно-правове 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і застосовувати 

його на практиці. 

ПР19. Застосовувати знання й 

уміння для забезпечення 

ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних та 

біржових структур з урахуванням 

ринкової кон’юнктури і діючих 

правових норм. 

ПР24. 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. 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Декларування імпорту «товару» митним органам 

Порядок взяття на облік осіб, що здійснюють операції з товарами в митних 

органах. Перелік документів, що необхідно надати для здійснення взяття на 

облік осіб, що здійснюють операції з товарами в митних органах. Укладання 

зовнішньоекономічного договору, його форми, зазначеня умов поставки 

INCOTERMS. Визначення коду товару відповідно до УКТ ЗЕД, використання 

правил інтерпретації. Визначення митної вартості товару. Використання в 

контракті умов поставок товару та застосування під час проведення 

зовнішньоекономічних операцій посередницьких договорів, вартість 
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навантаження (перевантаження, розвантаження), витрати, понесені на 

страхування, транспортні витрати тощо. Визначення заходів тарифного 

регулювання – ставок ввізного мита й податку на додану вартість і розрахунок 

суми митних платежів, що необхідно буде сплатити під час проведення 

митного оформлення визначеного товару. Вплив країни походження товару на 

застосування ставки ввізного мита. Заходи нетарифного регулювання та перелік 

державних установ, що будуть надавати дозволи на таке ввезення; перелік 

дозвільних документів, за наявності яких може бути проведене митне 

оформлення. Попередні заходи забезпечення доставлення товару з митниці 

відправлення до митниці призначення. Загальний порядок заповнення граф 

митної декларації й особливості їх заповнення відповідно до митного режиму 

«випуск у вільний обіг».  

 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4.1 – Тематичний план навчальної дисципліни «Проектне навчання з 

курсу Декларування товарів» для студентів денної форми навчання 

Назва теми  

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Тема 1. Декларування 

імпорту «товару» 

митним органам 

- 1. Складання ситуації 

для оформлення митних 

документів 

2 Здійснити 

дослідження різних 

аспектів роботи 

митних органів 

України й інших країн, 

процесів, пов’язаних із 

проведенням 

зовнішньоекономічних 

операцій, процедурою 

декларування товарів, 

а також вивчення й 

аналіз нормативної 

бази, що регламентує 

дані питання. 

18 

1. Оформлення договору 

на митне брокерське 

обслуговування 

2 

1. Оформлення 

зовнішньоекономічного 

контракту відповідно до 

ситуаційного завдання. 

2. Заповнення 

специфікації до 

контракту 

2 

1. Заповнення рахунку-

фактури згідно з 

ситуацією. 

2. Оформлення 

міжнародної 

автомобільної накладної. 

2 

1. Заповнення митної 

декларації. 

2 

1. Заповнення митної 

декларації. 

2. Створення презентації 

проекту та захист 

2 
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Таблиця 4.2 – Тематичний план навчальної дисципліни «Проектне навчання з 

курсу Декларування товарів» для студентів заочної форми навчання 

Назва теми  

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Тема 1. Декларування 

імпорту «товару» 

митним органам 

- 1. Складання ситуації 

для оформлення митних 

документів 

2 Здійснити 

дослідження різних 

аспектів роботи 

митних органів 

України й інших країн, 

процесів, пов’язаних із 

проведенням 

зовнішньоекономічних 

операцій, процедурою 

декларування товарів, 

а також вивчення й 

аналіз нормативної 

бази, що регламентує 

дані питання. 

18 

1. Оформлення договору 

на митне брокерське 

обслуговування 

- 

1. Оформлення 

зовнішньоекономічного 

контракту відповідно до 

ситуаційного завдання. 

2. Заповнення 

специфікації до 

контракту 

- 

1. Заповнення рахунку-

фактури згідно з 

ситуацією. 

2. Оформлення 

міжнародної 

автомобільної накладної. 

- 

1. Заповнення митної 

декларації. 

- 

1. Заповнення митної 

декларації. 

2. Створення презентації 

проекту та захист 

2 

 

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Тема 1. Відвідування занять (6 балів); обговорення матеріалу 

занять (6 балів); виконання навчальних завдань (88 балів) 
100 
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Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань 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 проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Основні  

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – 

5-те вид., перероб. та допов. ; Університет ДФС України. Ірпінь : 2019. 410 с.  

2. Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 № 584-VІІ. 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18#Text.  

3. ІНКОТЕРМС 2010 (Incoterms 2010) (дата введення в дію: 1 січня 2011 р.). 

Режим доступу : http://www.utsb.kiev.ua/ukr/hlosariy/677-inkoterms.html. 

4. Митний кодекс України : Закон України № 4495-VI від 13.03.2012 р. Режим 

доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/conv. 

5. Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій: Постанова Кабінету 

міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450. Режим доступу 

:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF. 

6. Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного 

режиму: Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657. Режим 

доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12. 

7. Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний 

кордон та пункти контролю: Постанова Кабінету міністрів України від 18 

серпня 2010 р. № 751. Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/751-

2010-%D0%BF. 

8. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України від 06.09.2001 № 201. Режим доступу 

:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01. 

9. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при 

здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на 
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бланку єдиного адміністративного документа: Наказ Міністерства фінансів 

України від 30.05.2012 № 631. Режим доступу 

:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12. 

10. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку 

єдиного адміністративного документа: Наказ Міністерства фінансів України від 

30.05.2012 № 651. Режим доступу :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1372-12. 

11. Дистанційний курс «Проектне навчання з курсу Декларування товарів». 

URL: http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1837. 

Додаткові 

12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-

XII URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 

13. Державна митна служба України. Сайт. https://customs.gov.ua/. 

14. The World Trade Organization (WTO). Сайт. https://www.wto.org/. 

15. World Customs Organization. Сайт. http://www.wcoomd.org/.  

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, MD Office (MD Info, MD 

Explorer, MD Declaration). 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12
https://www.wto.org/
http://www.wcoomd.org/

