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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів: 

денна форма навчання – 5 

заочна форма навчання  – 5 

 

Обов’язкова для студентів спеціальності 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» 

Ступінь «Магістр» 

Загальна кількість годин - денна 

форма навчання – 150 

заочна форма навчання  – 150 

Семестр 

1-й 1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи студента – 5 

13 год. 8 год. 

Практичні/семінарські заняття 

  

Лабораторні 

26 год. 6 год. 

Самостійна робота 

111 год. 136 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2.Мета та завдання дисципліни 

 

Мета - формування у студентів необхідних знань з митного законодавства, та 

навичок кількісного аналізу ризику в митній діяльності та можливостей його 

мінімізації або їх усунення.  

Завдання: ознайомлення з різними видами митних ризиків; знання методів 

визначення ризиків в митній діяльності (їх ідентифікація); можливість 

ефективного управління ризиками, їх запобігання та страхування.  

. 
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3.Структура  дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п/с лаб. сам. 

робота 

 

л п/с лаб. сам. робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Цілі застосування системи управління ризиками 
Тема 1. Особливості 

управління ризиками 

в митній діяльності 

25 3  4 18 23 2  1 20 

Тема2. Основні 

ризики, що виникають 

при митному 

оформленні товарів та 

транспортних засобів  

24 2  4 18 22 1  1 20 

Тема 3. Система 

управління ризиками 

в митній діяльності 

24 2  4 18 32 1  1 30 

Разом за змістовим 
модулем 1 

73 7  12 54 77 4  3 70 

Змістовий модуль 2. Діяльність митних органів з оцінки та мінімізації  
ризиків 

Тема 4. Методи 

аналізу та оцінки 

ризиків 

24 2  4 18 23 2  1 20 

Тема 5. Заходи, щодо 

мінімізація ризиків в 

митній діяльності 

24 2  4 18 22 1  1 20 

Тема 6. Державні 

механізми управління 

митними ризиками 

29 2  6 21 28 1  1 26 

Разом за змістовим 
модулем 2 77 6  14 

 
57 

 
73 4  3 66 

Усього годин  150 13  26 111 150 8 6  136 
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4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Вид та тема заняття Кількість 

годин 

1 Особливості управління ризиками в митній діяльності 4 

2 Основні ризики, що виникають при митному 

оформленні товарів та транспортних засобів 

4 

3 Система управління ризиками в митній діяльності 4 

4 Методи аналізу та оцінки ризиків 4 

5 Заходи, щодо мінімізація ризиків в митній діяльності 4 

6 Державні механізми управління митними ризиками 6 

 
5. Індивідуальні завдання 

1. Порядок декларування товарів. 

2.Ризики суб’єктів ЗЕД, пов’язані з дозвільною системою  України. 

3. Добір статистичної інформації за результатами звітів Державної митної 

служби України. 

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  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Цілі застосування системи управління ризиками 

Семінар – 

розгорнута бесіда. 

Тема 1. Особливості 

управління ризиками 

в митній діяльності 

18 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань семінару. 

Джерела [1, 2, 3, 4]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Заслуховуван

ня та 

обговорюван 

ня доповідей 

Семінарзапитаньівід

повідей. 

Тема 2. . Основні 

ризики, що 

виникають при 

митному оформленні 

товарів та 

транспортних 

засобів 

18 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань семінару. 

Джерела [1, 2, 3, 4]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Семінар з 

виконанням 

практичних задач 

Тема 3. Система 

18 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: Порядок 

заповнення протоколу про порушення 

Тестування,  

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 
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управління ризиками 

в митній діяльності 

митних правил Джерело [1, 2, 3, 4]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

практичних 

завдань 

Разом змістовий 
модуль 1 

54   

Змістовий модуль 2. Діяльність митних органів з оцінки та мінімізації  ризиків 
Семінар з 

виконанням 

практичних задач 

Тема 4. Методи 

аналізу та оцінки 

ризиків 

18 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань семінару. 

Джерело [1, 2,3,4, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

Індивідуаль-

не 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 
Семінар – 

розгорнута бесіда. 

Тема 5. Заходи, щодо 

мінімізація ризиків в 

митній діяльності 

18 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань семінару. 

Джерело [ 5, 6,7,8,9,10,12,13,14]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.  

Індивідуаль-

не 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар – 

розгорнута бесіда. 

Тема 6. Державні 

механізми 

управління митними 

ризиками 

21 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для обговорення  

питань семінару.Джерело [5, 

6,20,21,22,23,24,25]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 

Підготовка 

доповіді 

Разом змістовий 
модуль 2 

57 
  

Разом 111   

 
 

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

 
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

1. Знання основ  митного 

законодавства, кримінального, 

кримінально-процесуального, 

адміністративного права 

  +      +     

2. Визначати видів ризиків в митній 

діяльності та їх ідентифікація    
         +    

3. Знати основні ризики, що 

виникають при митному оформлені 

товарів та транспортних засобів  

        +     

4. Знання основних математичних 

методів технічного аналізу, аналі-

тичних інструментів, які прямують за 

тенденцією, а саме: ковзні середні 

значення, осцилятори 

           +  
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6. Розуміння проблем застосування 

заходів, щодо мінімізації ризиків   
        +     

7.Розуміння основних фікторів, що 

впливають на рівень ризику в митній 

діяльності.  

+  +           

8. Уміння побудувати систему 

управління митними ризиками 
          

+ 
   

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним 

переліком літератури). 

 

9. Методи оцінювання 
 

Екзамен. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку 

проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені 

підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдан

ня 

Ситуацій

ні 

завдання, 

задачі 

Обговорен

ня 

теоретичн

их питань 

теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Сум

а 

балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 1  1   2 

Тема 2 1  1   2 

Тема 3 1 3  2 15 21 

Разом 

змістовий 

модуль1 

3 3 2 2 15 25 

Змістовий модуль 2 
Тема 1 1 3    4 

Тема 2 1  1 1  3 

Тема 3 1  1 1 15 18 
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Разом 

змістовий 

модуль 2 

3 3 2 2 15 25 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 

Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових 

завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться 

на основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється 

в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 
Шкала оцінювання практичної частини 

 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 
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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). 

 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 
90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. 

Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2013. - 482 c. 

2. Гребельник О. П. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О. 

П. Гребельник; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та 

допов. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с. 

3. Дубініна А.А. Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ А. А. 

Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко; М-во освіти і науки 

України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.-К.: Центр учбової 

літератури, 2010. − 320 с. 

4. Науменко В.П., Пашко П. В., Руссков В. А. Митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: Знання, 2004. – 403 с. 

5. Науменко В.П. Мінімізація ризиків при митному оформленні: навч. 

посіб. / В. П. Науменко. – К : ЗАТ «Август», 2003 – 224с. 

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти 
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і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – Київ : КНЕУ : 

Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 

7. Шершун А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. – 

К.: Кондор, 2007. – 330 с. 

Допоміжна  
8. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної 

Ради України. - 1990. - № 31. – С. 429. 

9. Деякi питання реекспорту товарiв: Указ Президента України від 

02.04.2012 р. №  240/2012. 

10. Методичнi рекомендації щодо здiйснення державного контролю за 

експортними операцiями: наказ ДПАУ від 16.07.2007 р. № 433. 

11. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.  

12. Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-

ІІІ.  

13. Про внесення змiн до Порядку застосування митних режимiв 

переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної 

територiї України: лист ДМСУ від 05.11.2009 р № 11/3-10.10/10730-ЕП.               

14. Про встановлення строкiв переробки деяких товарiв за межами митної 
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