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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

(назва)

Загальна кількість
годин – 90

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента - 8

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна

Кількість кредитів - 3
Модулів – 1
Змістових модулів - 1
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання __________

Характеристика
навчальної дисципліни

Спеціальність
275 - Транспортні
технології (морський
транспорт)

Рік підготовки:
4-й
5-й
Семестр
8-й

9-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
бакалавр

10 год.
10 год.
Практичні, семінарські
10 год.
4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
70 год.
76 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить: – 1,4/10,25

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: придбання теоретичної бази і практичних навичок організації та
здійснення митної діяльності при перевезеннях вантажів.
Завдання:
1. Формування системних знань про митну діяльність: структуру
митних органів, ролі у зовнішньоекономичній діяльності, митний
контроль, митне оформлення.
2. Придбання знань за митними режимами, сутності кожного режиму.
3. Формування знань та навичок роботи з документами: транспортні,
торгові, митні та інші.
4. Придбання навичок в нарахуванні митної вартості, митних платежів.
5. Придбання знаннь про технологію митних формальностей на різних
видах транспорту.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- Специфіку і основні завдання митних органів у зовнішньоекномичній
діяльності;
- Митні режими;
- Основні документи для митних формальностей при перевезеннях
вантажів різними видами транспорту;
- Технологію митного контролю на різних видах транспорту;
- Сутність митного контролю;
- Сутність митного оформлення;
- Основні методи визначення митної вартості;
- Основні методи нетарифного регулювання;
вміти:
- Застосовувати митні режими до конкретних ситуацій;
- Визначати документи, необхідні для визначеного вантажу визначеним
транспортом;
- Визначати методи нетарифного регулювання;
- Визначати суму митних платежів.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. «Митні операції з вантажем на транспорті»
Тема 1. Сутність митної справи. [1. Ст. 1-3, 5, 6]. Основні терміни митної
справи. Цілі митної діяльності. Здійснення митного регулювання.

Тема 2. Основи митного контролю та митного оформлення. 1,
ст.246-269, 318-355; 7, с.165-189, 216-239 Визначення, цілі, види та форми
митного контролю. Митний догляд. Особистий догляд. Зона митного
контролю. Визначення, ціль та стадії митного оформлення. Митне
оформлення за вантажною митною декларацією.
Тема 3.
Документи, необхідні для митного контролю та
оформлення. 2, с. 78-93; 6, с. 12-14; 7, с. 190-192 Визначення та
класифікація документів. Транспортні, комерційні, митні та інші види.
Вантажна митна декларація, визначення, види та форми.
Тема 4. Особливості митного контролю на водному транспорті.
1, ст.207-214; 7, с. 192-216 Технологія митного контролю. Склад комісії.
Вільна практика. Характеристика документів, які подаються капітаном для
митного контролю судна. Митні операції з вантажем, який переміщується
судном. Митне оформлення судових припасів. Митне оформлення
контейнерів, що прибувають на судні в порт.
Тема 5. Митні режими. 1, ст.70-185; 5, с. 148-179; 7, с.300-330
Визначення цього терміну. Види митних режимів. Особливості
застосування митних режимів при переміщенні товарів та транспортних
засобів.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
л
п
ла ін
б
Модуль 1.« Митні операції з вантажем на транспорті»
Змістовий модуль 1. «Митні операції з вантажем на транспорті»
Тема 1. Сутність митної справи
5
7,5
1 0,5 1
Тема 2. Основи митного контролю та
14
10,5 1
0,5
1
митного оформлення
Тема 3. Документи, необхідні для
16
13
2
2
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Тема 4. Особливості митного
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5. Теми практичних занять
№
з/п
1

Назва теми
Сутність митної справи. Вплив митної діяльності на
зовнішньоекономичну діяльність

Кількість
годин
1

2

3

4

5

Основи митного контролю та митного оформлення.
Форми, види митного контролю, стадії митного
оформлення
Документи, необхідні для митного контролю та
оформлення. Заповнення документів; навчання роботи з
документами
Особливості митного контролю на водному транспорті.
Робота з документами, формування комісії, порядок
проведення митним нарядом митних формальностей на
судні
Митні режими. Рішення ситуаційних задач; навчити на
практиці використовувати митні режими
Усього

1

2

2

2

4

2

10

4

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Терміни в митній справі
Форми митного контролю. Декларування
Сертифікати інших контролюючих органів, необхідні
для митних формальностей
Особливості митних процедур на військових кораблях, з
контейнерами
Порядок оформлення та застосування книжок МДП та
АТА
Накладна СМГС, передаточна відомость
Митні режими
Усього

Кількість
годин
2

7

6

11

10

14

6

12

8

12

12

7

26

13

70

76

7. Методи навчання
Лекція –лектор у словесній формі розкриває сутність наукових понять,
явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.
Лекція у режимі презентації – поєднання традиційної лекції та ілюстрації.
Пояснення – метод, за допомого якого викладач розкриває сутність
певного явища, закону процесу. Він ґрунтується на логічному мисленні з
використанням попереднього досвіду студентів.
Бесіда - метод, за допомого якого викладач проводить діалог до
усвідомлення студентами нових явищ; бесіда передбачає виростання
попереднього досвіду с студентів з певної галузі знань.
Ілюстрація – наочний метод навчання, за яким предмети і процеси
розкриваються через їх символічне зображення (схеми, графіки, малюнки та
ін.)
Практична робота - метод навчання, який спрямований на використання
набутих знань у розв’язанні практичних завдань.
Вправи - метод навчання, який спрямований на формування у студентів
умінь та навичок; види вправ: письмові, графічні.
8. Методи контролю
Форми проведення поточного контролю:
- опитування студентів під час проведення практичних занять,
оцінювання дій під час проведення навчань; оцінювання виконання вправ
(теми 1,2,3,4,5, 6,7,8,10) – 45 балів/ оцінювання виконання вправ (теми 1,2,3, 5,
6,7,8, 9) – 25 балів;
- денна - проведення контрольної роботи (теми 9,11) – 30 балів;
- заочна - проведення контрольної роботи (теми 4,10) – 50 балів;
Формою підсумкового контролю є залік.
Форма проведення заліку – тестування (25 балів).
9. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсум
Су
ковий
ма
тест

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Т1
3

Т2
2

Т3
10

Т4
10

Т5
8

Т6
3

Т7
2

Т8
2

25
Т9
15

Т1, Т2, ... ,Т11 – теми змістових модулів.

Т10
5

Т11
15

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

0-34

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

10. Методичне забезпечення
1. Конспект лекцій та методичні вказівки дисціпліни «Технологічні процеси в
митній діяльності»;
2. Методичні вказівки з проведення практичних занять дисціпліни
«Технологічні процеси в митній діяльності»;
3. Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з дисціпліни
«Технологічні процеси в митній діяльності»;
4. Наочні методичні матеріали по роботі з документами, необхідними для
митних формальностей.
11. Рекомендована література
Базова
1. Митний кодекс. 2012 р. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012,
№ 44-45, № 46-47, № 48, ст.552).
2. Основи митної справи. За ред. Пашка В. Київ: Знання - 2002.
3. Терещенко С. Основи митного законодавства. Київ: Август - 2001.
4. Митний контроль та митне оформлення. За ред. М.Каленского, Пашка
П.В.. Київ: Знання – 2002
5. В.П.Науменко,
П.В.Пашко,
В.А.Руссков.
Митне
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Київ: «Знання» - 2004.

6. Самойловська В.П., Вільшанюк М.С. Технологічні процеси в митній
діяльності. Конспект лекцій та методичні вказівки. - Одеса: ОНМУ, 2012. –
72 с.
7. Проф.Прусс В.М. (керівник авторського колективу), проф.Козирев,
Самойловська В.П., Вільшанюк М.С., Шпак Н.Г., Пітерська В.М. та ін.
Основи митної справи. Одеса: ОНМУ – 2008.
Допоміжна
1. А.В.Поліщук, П.В.Пашко, Є.Б.Самсонов та ін. Таможенный контроль: на
пути к международным стандартам. Одесса: «ПЛАСКЕ» ЗАО – 2009.
12. Інформаційні ресурси
1. http://sta-sumy.gov.ua/ - сайт Державної фіскальної служби України.
2. http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/ - сайт митних органів.
3. http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/amain.html - все для внешнеєкономической
деятельности.

