
Навчальна дисципліна МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
 

Статус: за вибором 
Курс: 5 
Семестр: 10 

Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни –– 
“Макроекономіка“, “Основи менеджменту“, “Міжнародні економічні 
відносини“, “Економіка підприємства”, “Статистика”, “Міжнародна 
статистика”, “Міжнародний бізнес”, “Основи зовнішньоекономічної 
діяльності”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародний 
маркетинг“, «Управління експортно-імпрортними операціями». 

 
Опис дисципліни 
Мета: опанування студентами основних теоретично-методологічних 

засад митного регулювання в умовах інтеграції України у світову спільноту, 
а також надання їм знань про митні тарифи як інструмент реалізації 
зовнішньоекономічної політики та національної безпеки України, 
формування державного бюджету. 

Завдання: вивчення механізму функціонування тарифної системи 
України та оцінки наслідків тарифного регулювання; структури та 
ефективності системи митного оподаткування; визначення правової природи 
митної вартості як об’єкта оподаткування; організації та здійснення митного 
контролю та митного оформлення; поняття товарної номенклатури; системи 
митних режимів; міжнародного співробітництва та інтегрування митної 
системи України у світову систему господарювання; напрямів розвитку та 
удосконалення законодавства про митне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в умовах ринкової економіки і правової держави, удосконалення 
його практичного застосування, структурування нормативного матеріалу у 
навчальному процесі. 

Предмет: регулювання питань, пов’язаних з встановленням мит, 
митних зборів, процедури митного контролю, організацією діяльності 
органів митного контролю. 

 
Змістові модулі: 

Модуль 1. Теоретичні засади та методологічне забезпечення митного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Модуль 2. Організаційно правові засади митного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

 
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, тренінги, рольові ігри, 
тестування, контрольна робота 1С 
 
Форми організації контролю знань, система оцінювання:  
Залік – 10 семестр,                                                                                                                                                                                 



Залік: 60 % – модульний контроль (2), контрольна робота  1С 
  40 % – підсумковий контроль: залікова робота в письмовій формі (2 

ак. години) 
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.  
 
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма, тексти 
лекцій, плани семінарських та практичних занять, тести, ситуації. В 
наявності електронний варіант. 

 
Мова викладання: українська, російська. 
 
Список рекомендованої літератури: 
Основна  

1. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності [Текст] : підручник / О. П. Гребельник. – К. : Центр навчальної 
літератури, 2005. – 696 с. 

2. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. / В. П. Науменко, П. В.Пашко, А. В. Русков. – К. : 
Знання, 2004. — 404 с. 

3. Рахман М.С. Методические указания по изучению дисциплины 
«Таможенное регулирование ВЭД» Для студентов специальности 
8.03060104 – «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» .- Х. : ХНУ 
имени В. Н. Каразина, 2012. - 87 с. [Електронний варіант] 

 
Додаткова: 

4. Владимиров К. Н. Митне регулювання: Навч. посіб. / К. 
Н.Владимиров, В. Ю. Бордачова, 2-ге вид. — Херсон: Олді-плюс, 2002. — 
336 с. 

5. Дубчак В. І. Митна справа: Навч. посіб./ В. І.Дубчак, О. В.  
Мартинюк. — К. : КНЕУ, 2002. — 310 с. 

6. Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посіб. 
- К. : КНЕУ, 2001. - 248 с 

7. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. // За ред. П. В. 
Пашка. — К. : Знання, 2004. — 732 с. 

8. Терещенко С. Основи митного законодавства України: питання 
теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / 
С. Терещенко. – К. : Август, 2001. – 422 с. 


