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Опис навчальної дисципліни
Формування у студентів цілісної системи компетентностей, що стосуються правового
регулювання митно-брокерської діяльності на ринку митних послуг, досягнення
студентами розуміння значення і ролі митного тарифу в регулюванні
зовнішньоекономічної діяльності, захисту внутрішнього ринку країни від іноземної
конкуренції
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 18 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.)
Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; бліцопитування; обговорення матеріалу
занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність знань з основ митної справи, митного регулювання, товарної номенклатури
ЗЕД
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 вміти застосовувати інноваційні підходи в  здатність
використовувати
сучасні
технічні
засоби,
підприємницькій,
торговельній
та
біржовій інформаційно-комунікаційні технології, прикладне програмне
діяльності (ПР14)
забезпечення галузей митної справи у професійній діяльності (СК
14);
 здатність використовувати методи митно-тарифного і
нетарифного регулювання для виконання та контролю
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів ринку (СК 15)

Назва теми
Тема
1.
Загальні
положення
щодо
процедури декларування.
Тема 2. Підприємницька
діяльність
з
надання
митних послуг.
Тема
3.
Програмне
забезпечення
для
декларування
товарів
суб’єктами ЗЕД.
Тема 4. Облік осіб, які
здійснюють операції з
товарами.
Тема 5. Використання
митних декларацій, на
підставі
яких
декларуються товари, що
переміщуються
(пересилаються)
через
митний кордон України.
Тема 6. Виконання митних
формальностей
при
здійсненні
митного
оформлення товарів із
застосуванням
митної
декларації
на
бланку
єдиного
адміністративного
документа.
Тема
7.
Заповнення
митних декларацій на
бланку
єдиного
адміністративного
документа.
Тема
8.
Письмове
декларування товарів, що
переміщуються
через
митний кордон України
громадянами
для
особистих, сімейних та
інших
потреб,
не
пов’язаних
з
провадженням
підприємницької
діяльності.
Тема 9. Застосування
уніфікованої
митної
квитанції МД-1.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Відвідування
занять;
бліцопитування; Підготувати доповіді на теми «Роль
обговорення матеріалу занять; виконання декларування
у
проведенні
митного
навчальних завдань; завдання самостійної оформлення товарів та транспортних
роботи; тестування
засобів»,
«Перелік
відомостей,
що
підлягають внесенню до митних декларацій».
Відвідування
занять;
бліцопитування; Підготувати доповіді на теми «Правове
обговорення матеріалу занять; виконання регулювання діяльності митних брокерів та
навчальних завдань; завдання самостійної їх представників», «Правове регулювання
роботи; тестування
взаємовідносин митного брокера з особою,
інтереси якої він представляє».
Відвідування
занять;
бліцопитування; Підготувати доповіді на теми «Переваги та
обговорення матеріалу занять; виконання недоліки декларування з використанням
навчальних завдань; завдання самостійної програмного
забезпечення
MD Office»,
роботи; тестування
«Переваги та недоліки декларування з
використанням програмного забезпечення
QDPro».
Відвідування
занять;
бліцопитування;
1.
Підготувати повідомлення про реєстр осіб,
обговорення матеріалу занять; виконання які здійснюють операції з товарами
навчальних завдань; завдання самостійної
роботи; тестування
Відвідування
занять;
бліцопитування;
2.
Підготувати повідомлення про електронну
обговорення матеріалу занять; виконання митну декларацію.
навчальних завдань; завдання самостійної
роботи; тестування

Відвідування
занять;
бліцопитування;
обговорення матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; завдання самостійної
роботи; тестування

Підготувати доповіді на теми «Практичні
аспекти заповнення окремих граф МД
(включаючи всі підрозділи)», «Проблемні
питання, що виникають при заповненні МД».

Відвідування
занять;
бліцопитування;
обговорення матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; завдання самостійної
роботи; тестування

Підготувати доповіді на теми «Особливості
заповнення граф митної декларації у режимі
імпорту», «Особливості заповнення граф
митної декларації у режимі експорту».

Відвідування
занять;
бліцопитування;
обговорення матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; завдання самостійної
роботи; тестування

Підготувати доповідь на тему «Особливості
використання
митної
декларації
при
вивезенні
громадянами-нерезидентами
товарів, придбаних на території України на
суму ввезеної іноземної валюти, за умови
подання відповідних документів».

Відвідування
занять;
бліцопитування;
обговорення матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; завдання самостійної
роботи; тестування; поточна модульна
робота

Підготувати доповідь на тему «Особливості
заповнення та використання УМК і
додаткових аркушів».
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9. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із
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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
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Теми 1-9: відвідування занять (12,5 балів); бліцопитування (4 бали); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (9 балів);
100
тестування (16 балів); поточна модульна робота (6,5 бали); екзамен (40 балів)

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

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
60-63
35-59

Оцінка за
шкалою ЄКТС
Е
FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
навчальної дисципліни

