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Силабус навчальної дисципліни 

«Митні операції» 

 

Спеціальність: 275 Транспортні технології  

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана дисципліна формує у майбутніх спеціалістів знання і уміння, 

необхідні при проведенні митного контролю при обслуговуванні 

міжнародних перевезень авіаційним та іншими видами транспорту. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є забезпечення достатнього рівня 

компетенції спеціалістів для транспортної галузі у питаннях 

функціонування митних служб, які повинні використовувати 

процедури митного контролю при обслуговуванні міжнародних 

перевезень щодо порядку переміщення через митний кордон 

України товарів, транспортних засобів і інших предметів, митного 

регулювання, яке пов‘язано із встановленням мита та митних 

зборів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Будуть сформовані  

знання: 

 технологію митних операцій, розміри та порядок оподаткування 

мита та інших зборів, умови взаємодії митних служб зі службами 

міжнародних аеропортів, залізничних вокзалів, морських і 

річкових портів  та інших установ; 

 митний кодекс України; 

 міжнародні та національні нормативні документи про діяльність 

митного кордону, митний кодекс України; 

 організацію митного контролю, порядок митного оформлення; 

 декларування товарів і транспортних засобів; 

 митні режими;  

 класифікацію товарів відповідно УКТЗЕД; 

 переміщення та пропуск товарів, транспортних засобів і інших  

предметів через митний кордон України, пункти пропуску; 

 розпорядження товарами, що перебувають під митним 

контролем; 

 митні процедури на автомобільному транспорті; 

 митні процедури на залізничному транспорті; 

 митні процедури на водному транспорті; 

 митні процедури повітряному транспорті; 

 митні процедури на інших видах транспорту; 

 порядок нарахування та стягнення  мита; 

 порядок нарахування та стягнення акцизного збору; 

 порядок нарахування та стягнення податку на додану вартість; 

 правила зберігання під митним контролем; 



 перелік порушень митних правил на транспорті. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті опанування дисципліною «Митні операції» у студентів 

повинні бути сформовані наступні компетентності: 

 класифікувати товари відповідно до УКДЗЕД; 

 застосовувати на практиці документи, які оформлюються  при 

перетині митного кордону; 

 розрізняти митні режими переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України; 

 орієнтуватися в митних процедурах на різних видах транспорту; 

 застосовувати ставки митних зборів; 

 застосовувати «Інкотермс 2020»; 

 заповнювати вантажну митну декларацію; 

 заповнювати міжнародний контракт купівлі-продажу; 

 самостійно визначити вид стягнень за порушення митних правил 

на транспорті; 

 визначити місця приховування, що найчастіше 

використовуються контрабандистами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Митна справа як складова зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної діяльності країни. Основні положення 

Митного кодексу України. Країна походження товару. Українська 

класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Митна 

вартість товарів та методи її визначення. Мито. Види мита. Митні 

режими. Митні платежі. Справляння митних платежів.  

Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон 

України різними видами транспорту. Митні формальності на 

авіатранспорті.  

Митне оформлення. Декларування товарів та інших предметів. 

Вантажна митна декларація.  

Митний контроль. Організація та здійснення митного контролю. 

Митний контроль і митне оформлення повітряних суден при 

вибутті та по прибутті. Митний контроль і митне оформлення 

товарів, що ввозяться на митну територію України (вивозяться за 

межі митної території України). Засоби для поліпшення і 

прискорення проведення митного контролю. Нетарифні методи 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ембарго, 

ліцензування,  квотування та сертифікація. Структура та зміст 

міжнародних контрактів купівлі-продажу. Порушення митних 

правил та відповідальність за них. Запобігання та протидія 

контрабанді. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, проблемного 

викладу, навчальні дискусія, онлайн  
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Транспортна інфраструктура», «Транспортна 

географія», «Загальний курс транспорту», «Системний аналіз на 

транспорті», «Основи теорії транспортних процесів», «Державне 

регулювання в транспортній галузі», «Основи діяльності 

транспортних підприємств» 

Пореквізити Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Дослідження операцій на транспорті», «Авіаційні 

пасажирські перевезення», «Авіаційні вантажні перевезення», 

«Обслуговування повітряних суден в аеропортах», «Продаж 

авіаційних перевезень та тарифи», «Взаємодія видів транспорту», 



«Транспортна логістика», «Стандартизація та сертифікація 

продукції авіаційного транспорту», «Перевезення спеціальних 

вантажів», а також в процесі професійної діяльності після 

закінчення бакалаврату та при навчанні в магістратурі 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Гребельник О. П. Митна справа: підручник/ МОН України, 

Українсько-американський гуманітарний ін-т "Вісконсінський 

міжнародний ун-т в Україні" – 4-е вид., оновл. та допов.  – Київ: 

Центр учбової літератури, 2014. – 472 с.  

2. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа: навчальний 

посібник/ МОН.  – Київ, 2002. – 312 с.  

3. Заколодяжний В. В., Мошинська О. Є., Марченко В. В., Озеров 

О. І. Митний контроль на повітряному транспорті/ Пашко Павло 

Володимирович, ред.  – Київ: Знання, 2004. – 335 с. 

4. Волик О. Ф., Дорда І. В., Кащеєва О. В., Копосов С. А. Митні 

інформаційні технології: навчальний посібник/ МОН; Пашко П.В., 

ред.  – Київ: Знання, 2011. – 392 с. 

5. Дубініна А. А., Сорокіна С. В., Зельніченко О. І. Митна справа: 

підручник.  – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – Електронна 

мультимедійна бібліотека. 

Репозиторий НАУ: 

1. Передерій Н. М. Навчально-методичний комплекс "Митні 

операції" 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, ноутбуки  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит  

Кафедра Організації авіаційних перевезень 

Факультет Транспорту, менеджменту і логістики 

Викладач(і) ПЕРЕДЕРІЙ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Профайл викладача: 
https://scholar.google.com.ua/citat 

ions?user=zJbp- 

RUAAAAJ&amp;hl=uk 

https://orcid.org/0000-0003-4173-9445 

Вчений ступінь: кандидат економічних 

наук 

Тел.: 0966927926 

E-mail: nadiia.perederii@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.206  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  

 

Завідувач кафедри        Г. Юн 

 

Розробник          Н. Передерій  
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