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Назва навчальної 
дисципліни  

Митне регулювання 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Іжевський Павло Григорович 
(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), професор кафедри 
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доктор 
економічних наук, доцент. 

Контактна 
інформація та 

науковий 
профіль 

викладача 

Електронна адреса: p_izhevskyi@univer.km.ua 
Профіль у соціальних мережах: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037769161781 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6457-399X 
GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ 
Scopus Author ID: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796 

Інформаційні 
ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Митне регулювання»:  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  
ауд. 407: 
Іжевський Павло Григорович: середа з 15.00 до 16.20; 
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 
робочі дні з 9.00 до 17.00 
Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 
особливості 
навчальної 
дисципліни  

«Митне регулювання» – це дисципліна завдяки якій забезпечується 
формування у студентів уявлення про правила й принципи реалізації митної 
політики та системи теоретичних і практичних знань/умінь стосовно 
застосування інструментів та технологій митного регулювання експортно-
імпортних операцій. Практична спрямованість дисципліни забезпечує 
опанування навичок у регуляторній сфері митного регулювання міжнародних 
торговельних відносин, зокрема, опанування сучасного регуляторного 
інструментарію та особливостей митної політики України в її 
взаємовідносинах із країнами світової торговельної системи при дотриманні 
загально визнаних міжнародних угод та конвенцій у сфері митного та 
нетарифного регулювання міжнародних торговельних відносин 

Програмні 
компетентності, 

які здобуваються 
під час вивчення 

Загальні компетентності: 
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://orcid.org/0000-0001-6457-399X
https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796
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навчальної 
дисципліни 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності.  
СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 6 інструментарій 
для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, 
необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності. 
ПРН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 
інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Місце 
дисципліни в 
логічній схемі 

(Передреквізтти і 
постреквізтти 

навчальної 
дисципліни)  

Курс навчання – перший, семестр – другий. 
Тип дисципліни – вибіркова. 
Дисципліни, що передують вивченню: –  
Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 
вивчення: ППВ7.3 Податкове консультування; ППВ8.3 Митна логістика   

Обсяг навчальної 
дисципліни 

3,5 кредитів ЄКТС / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 61 година, 
лекційних - 18 годин, семінарських - 26 годин.  

Форма навчання  денна 

Мова 
викладання 

українська 

Формат 
вивчення 

навчальної 
дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, 
лабораторні заняття із розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних 
ситуацій та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання 
самостійних (в т.ч. індивідуальних), залік. 
Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  
розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 
обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас. 

Зміст навчальної 
дисципліни та 

організація 
поточного та 
підсумкового 

контролю 

Години  
(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 
форми поточного 

контролю 

Максимальна 
кількість балів 

2/2/8 

Тема 1 Сутність, 
сучасний стан та 
перспективи 
розвитку митно-
тарифних 
відносин 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 
Семінарське 
заняття – 3,08 
СРС – 1,5 

2/4/7 

Тема 2. 
Економічна 
природа митного 
тарифу, його 
класифікація та 
функціональні 
завдання 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 
Семінарське 
заняття – 6,16 
СРС – 1,5 

2/2/7 Тема 3. Методи Тести, задачі, Лекція – 0,55 
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митного 
регулювання 
зовнішньоекономі
чної діяльності 

презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Семінарське 
заняття – 3,08 
СРС – 1,5 

2/2/8 

Тема 4.  Митна 
вартість товарів та 
методи її 
визначення 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 
Семінарське 
заняття –3,08 
СРС –1,5 

2/2/8 
Тема 5. Митні 
платежі та збори 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 
Семінарське 
заняття – 3,08 
СРС – 1,5 

2/4/8 
Тема 6. Поняття та 
види нетарифних 
обмежень 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 
Семінарське 
заняття – 6,16 
СРС – 1,5 

2/2/8 

Тема 7. Значення 
товарної 
номенклатури при 
митному 
оформленні 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 
Семінарське 
заняття – 3,08 
СРС – 1,5 

2/4/8 

Тема8. Митне 
регулювання 
зовнішньоекономі
чної фінансової 
діяльності 
підприємств 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 
Семінарське 
заняття – 6,16 
СРС – 1,5 

2/4/7 

Тема 9. Вплив 
митного 
регулювання на 
економічну 
безпеку держави 

Тести, задачі, 
презентації, 
дискусійні питання, 
індивідуальні завдання. 

Лекція – 1 
Семінарське 
заняття – 6,16 
СРС – 1,5 

 
Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 
визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
дисципліни «Митне регулювання» (розміщені у Google класі «Митне 
регулювання» (код приєднання: та в електронній бібліотеці університету 
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 
Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 
матеріалах дисципліни «Митне регулювання» (у Google класі «Митне 
регулювання» (код приєднання:) та в електронній бібліотеці університету 
(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 
Залік письмовий. Структура залікового білету включає теоретичне питання, 
10 тестів та задачу. 

Рекомендовані 
джерела для 

вивчення 
навчальної 
дисципліни  

1. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні 
аспекти: монографія / І. Г. Бережнюк. – Дніпропетровськ : Академія митної 
служби України, 2009. – 543 с 

2. Величко К.Ю. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: 
навчальний посібник / К.Ю. Величко, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, Л.О. 
Чернишова, О.І. Печенка. – Харків: Видавництво «Форт», 2017. – 221 с 

3. Гребельник О. П. Митна справа : підручник / О. П. Гребельник. – 4-те 
вид. онов. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 472 с. 

4. Гребельник О. П. Основи митної справи / О. П. Гребельник. – Київ : 
Центр навчальної літератури, 2014. – 600 с. 

5. Дем’янюк О.Б. Митне адміністрування. Навчальний посібник для 
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студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О.Б. 
Дем’янюк, С.Д. Герчаківський. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2016. – 328 с. 

6. Крисоватий А.І. Митна справа: підруч. / [А.І. Крисоватий, С.Д. 
Герчаківський, О.Б. Дем’янюк та ін.] ; за ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: 
ВПЦ «Екон. Думка ТНЕУ», 2014. – 540 с. 

7. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012. URL: 
http://search.ligazakon.ua 

8. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна 
практика : монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. - - Хмельницький. : ПП. 
Мельник А.А., 2014. – 288 с. 

9. Шершун А.А. Митні правила України: Підручник / А.А. Шершун. – Х.: 
Факт, 2013. – 512с 

Політика щодо 
дедлайнів та 

здобуття балів за 
пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 
визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 
затвердженим рішенням вченої ради від від 28.08.2020 р., протокол №1, 
введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312/20 
(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 
Перескладання лекції: в усній формі  
Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 
за кожною темою у Google класі «Митне регулювання» (код приєднання:). 

Критерії 
оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 
рішенням вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом 
від 28.08.2020 р. № 312/20  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 
2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 
діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 
та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 
(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 
отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-
практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 
наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за 
участь у роботі студентського наукового гуртка «Фінансове регулювання 
підприємницької діяльності». 

Політика 
академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 
http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 
врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 
2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  
(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 
2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 
навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 
проводяться в університеті. 

Викладач дисципліни – професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 
страхування, доктор економічних наук, доцент 

 
_________________  Павло ІЖЕВСЬКИЙ 

 
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 29 вересня 2020 року, протокол № 2 

Завідувач кафедри         ___________              Віктор СИНЧАК 
                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

_______________________________________ 
Обліковий обсяг – 0,3 ум.др.арк. 
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