МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
підприємництва і торгівлі
Протокол № 2 від 03 вересня 2018 р.
Зав. кафедри
С.В. Волошина

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Ступінь: бакалавр
Кількість кредитів ECTS 5

Розробник: Скляр Н.М.,
доцент кафедри підприємництва
і торгівлі, к.е.н.

2018 - 2019

навчальний рік

1.

Опис дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
Вибіркова для студентів напряму
спеціальності") / вибіркова дисципліна
підготовки 076 «Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність» (скорочена форма)
Семестр (осінній / весняний)
весняний
Кількість кредитів
5
Загальна кількість годин
150
Кількість модулів
1
Лекції, годин
34
Практичні/ семінарські, годин
16
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
100
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
3
самостійної роботи студента
5
Вид контролю
залік

2. Програма дисципліни
Ціль - дослідження системи функціонування суб'єктів господарської
діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин; вивчення основних законів і
закономірностей функціонування митно-тарифних відносин; аналіз функціонування
тарифної системи регулювання експортно-імпортних операцій.
Завдання: вивчення основних нормативно-правових засад функціонування
підприємств у сфері митно-тарифних відносин; розгляд специфіки митного
регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій, методів нетарифного
регулювання експортної й імпортної політики країни; висвітлення низки проблем,
пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причин та передумов
розвитку митно-тарифних відносин, системи регулювання даного виду
взаємовідносин у сфері зовнішньої торгівлі.
Предмет: механізм функціонування тарифної системи; структура та
ефективність системи митного оподаткування; митна вартість як об'єкт нарахування
митних платежів; специфіка функціонування системи митного контролю та митного
оформлення; характеристика митних режимів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
2.
3.
4.
5.

Загальні засади тарифного регулювання ЗЕД.
Сучасний стан та перспективи розвитку тарифних відносин.
Митні платежі та збори при здійсненні ЗЕД.
Загальнодержавні податки як інструменти регулювання ЗЕД.
Заходи нетарифного регулювання ЗЕД.

3.Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем
1

Кількість годин (денна скорочена форма навчання)
усього
У тому числi
л
п/с
лаб
СРС
2
3
4
5
6

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування та розвитку тарифної системи
України
Тема1.Загальні засади
тарифного
28
6
2
20
регулювання ЗЕД
Тема 2. Сучасний стан та перспективи
27
6
2
19
розвитку тарифних відносин
Тема 1-2. Модульний контроль1
5
2
3
Разом за змістовним модулем 1
60
12
6
42
Змістовий модуль 2. Механізм функціонування митно-тарифної системи України
Тема 3. Митні платежі та збори при
здійсненні ЗЕД
Тема 4. Загальнодержавні податки як
інструменти регулювання ЗЕД
Тема 5. Заходи нетарифного
регулювання ЗЕД
Тема 3-5. Модульний контроль 2

28

8

2

18

28

6

2

20

29

8

4

17

2

3

Разом за змістовим модулем 2
Усього

90
150

10
16

58
100

5
22
34

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№ з/п

1
2
3
4

5

6

Вид та тема заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Тема1.Тарифна політика як складова зовнішньоекономічної політики
держави. Методи тарифного регулювання ЗЕД.
Семінар з виконанням практичних задач
Тема 2.Тарифні засади економічної інтеграції
Практичне заняття
Тема 1-2. Модульний контроль1
Семінар з виконанням практичних задач
Тема 3.Основні складові для нарахування митних платежів. Митні
збори як різновид митних платежів.
Семінар з виконанням практичних задач
Тема 4.Мито та його класифікація. Характеристика основних видів
мита та загальнодержавних податків.
Семінар з виконанням практичних задач
Тема 5.Особливості кількісних обмежень, фінансових,
антидемпінгових засобів нетарифного регулювання ЗЕД.

Кількість
годин
2
2
2
2

2

2

7
8

Семінар з виконанням практичних задач
Тема 5. Підстави застосування квотування, ліцензування, технічних
бар’єрів.
Практичне заняття
Тема 3-5. Модульний контроль 2.

Усього

2

2

16

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей, слайдових презентацій за обраною темою.
3. Підготовка доповідей і презентацій індивідуальних робіт, добір статистичної
інформації з митного регулювання ЗЕД.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських
та міжнародних семінарах та конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування та розвитку тарифної системи
України

Семінар –
розгорнута бесіда.
Тема 1. Тарифна
політика як
складова
зовнішньоекономі
чної політики
держави. Методи
тарифного
регулювання ЗЕД.

Семінар з
виконанням
практичних задач

20

19

Тема 2. Тарифні
засади економічної
інтеграції

Практичне
заняття
Тема 1-2.
Разом за
змістовним
модулем 1

3

42

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: митно-тарифна
політика як складова зовнішньоекономічної політики
держави;
характеристика
методів
митного
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності;
організаційна структура митної системи України;
характеристика сучасного етапу розвитку митнотарифної політики України.
Джерело [1; 4;6; 18; 23].
2. Самотестування.
3. Підготовка доповіді з питань сучасних проблем
митної політики України
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: ввізне мито як
податок
на
зовнішню
торгівлю;
специфіка
використання
експортного
мита;
особливості
нарахування митного тарифу.
Джерело [1;4; 18;21; 22].
2. Самотестування.
3.Підготовка графічного матеріалу з дослідження
Митного тарифу України та країн ЕС із
використанням мережі Інтернет та програмного
продукту QD Professional
1. Підготовка до модульної контрольної роботи1

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування та
обговорювання
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування, перевірка
графічного матеріалу

Перевірка модульної
контрольної роботи 1

Змістовий модуль 2. Механізм функціонування митно-тарифної системи України
Семінар з
виконанням
практичних задач
Тема 3. Основні
складові для
нарахування
митних платежів.
Митні збори як
різновид митних
платежів.

18

Семінар з
виконанням
практичних задач
Тема 4. Мито та
його класифікація.
Характеристика
основних видів
мита та
загальнодержавних податків.

20

Семінар з
виконанням
практичних задач
Тема 5.
Особливості
кількісних
обмежень,
фінансових,
антидемпінгових
засобів
нетарифного
регулювання ЗЕД

Семінар з
виконанням
практичних задач
Тема 5.
Підстави
застосування
квотування,
ліцензування,
технічних
бар’єрів.

Практичне заняття
Тема 3-5.
Разом за
змістовним
модулем 2
Усього

9

8

3
58
100

1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення питань:
митна вартість як об'єкт оподаткування при
нарахуванні митних платежів; митні збори як
різновид митних платежів; механізм нарахування та
сплати акцизного податку при переміщенні товарів
через митний кордон України; особливості
нарахування податку на додану вартість при
здійсненні експортно-імпортних операцій
Джерело [1; 4;6; 18; 23].
2. Самотестування.
3. Підготовка графічного матеріалу з класифікацій
митних зборів
1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення питань:
ввізне мито як податок на зовнішню торгівлю;
специфіка
використання
експортного
мита;
особливості нарахування митного тарифу; сфера та
мета застосування INKOTERMS; основні принципи
(умови) INKOTERMS-2010 і їх застосування
суб'єктами ЗЕД; особливості застосування правил
INKOTERMS в процесі визначення митної вартості.
Джерело [1; 4;6; 18; 23].
2. Самотестування.
3. Практичні навички з нормативною базою щодо
заповнення
декларації
митної
вартості
із
використанням
програмного
продукту
QD
Professional
(розділи
«Кодекси
України»,
«Каталог»).
1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення питань:
поняття та основи класифікації нетарифних засобів
регулювання ЗЕД; кількісні засоби нетарифного
регулювання ЗЕД; антидемпінгові розслідування;
фінансові обмеження.
Джерело [1;3;6;7;12;13;17]
2. Самотестування.
3. Розв’язання
ситуативних
завдань
із
використанням
програмного
продукту
QD
Professional (розділи «Кодекси України», «Каталог»,
«УКТ ЗЕД», «Підбірка документів»)
1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення питань:
поняття квотування в зовнішній торгівлі; порядок
отримання ліцензій при здійсненні ЗЕД; види
технічних бар’єрів в ЗЕД; інші методи нетарифного
регулювання ЗЕД.
Джерело [1;3;6;7;12;13;17]
2. Самотестування.
3. Розв’язання
ситуативних
завдань
із
використанням
програмного
продукту
QD
Professional (розділи «Кодекси України», «Каталог»,
«УКТ ЗЕД», «Підбірка документів»)
1.Підготовка до модульної контрольної роботи 2

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування, перевірка
графічного матеріалу

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування, перевірка
результатів практичних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування, перевірка
результатів розв'язання
ситуативних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування, перевірка
результатів розв'язання
ситуативних
завдань

Перевірка модульної
контрольної роботи 2

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Загальні
3
4

Результати навчання

1
1. Знання основних термінів
та понять механізму
функціонування тарифної
системи, структуру та
+
ефективність системи
митного оподаткування;
основних елементів системи
і логіки розробки.
2. Знання методичних
підходів до розробки
митного тарифу та
визначення митної
вартості
3. Уміння обґрунтовувати
застосування відповідних
методів визначення митної
вартості і митного режиму
під час здійснення митних
формальностей
4. Уміння проводити
порівняльний аналіз даних
при нетарифному
регулюванні
5. Уміння оцінити
наслідки застосування
мита, митних платежів і
зборів як інструменту
регулювання
зовнішньоекономічних
відносин
6. Уміння заповнювати
декларацію митної
вартості з використанням
відповідного програмного
забезпечення за наявності
необхідних для цього
документів

2

5

Компетентності
Предметно-спеціальні
6
1
2
3
4
5

6

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).

9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку: на протязі семестру (100 балів)
Оцінювання студентів протягом семестру

Тестові
завдання

Вид роботи/бали
Задачі,
Обговорення Індивідуальне
завдання, кейси теоретичних
завдання
тощо
питань теми
Змістовий модуль 1

Тема 1

4

2

Тема 2

4

№ теми
практичного
заняття

10

8

5

Сума
балів

16

5

9

Тема 1-2
Разом
змістовий
модуль 1

ПМК

2

10

15

15

15

40

Змістовий модуль 2
Тема 3

3

4

2

Тема 4

3

4

2

Тема 5
(заняття1)
Тема
(заняття 2)
Тема 3-5

3

5

2

3

4

Разом
змістовий
модуль 2
Усього

12

17

6

20

22

8

9
10

19
10
7
15

15

10

15

60

20

30

100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).

100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VІ.
Електронний [ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
2. Кримiнальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року
№
2341-III.
[Електронний
ресурс]
//
Режим
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