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1. Опис навчальної дисципліни 

Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Митне право» для денної форми навчання виділено всього 120 

академічних годин (4 кредити ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 66 години (лекції – 

32, практичні заняття – 34), самостійна робота студентів – 54 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання наведено 

в таблиці:  

 
  

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

    денна форма навчання 

  

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

_08 ПРАВО 
(шифр і назва)     Вільного вибору студентів 

  Напрям підготовки 

081 ПРАВО 
(шифр і назва) 

Модулів – 4 

Спеціальність: 081 «Право» 

_____________________ 

  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4       3-й  

  Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

       6-й  

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  4 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

____________________ 

Бакалавр 

                   32 год.  

Практичні 

                  32 год. 

Самостійна робота 

                     78 год.   

   Індивідуальні завдання: 

            год. 

Вид контролю: 

            іспит 
         

  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 25% 

  

                
 Метою навчального курсу «Митне право» є отримання студентами базових 

теоретичних знань про державну митну справу, функціонування митних органів, а також 

методи регулювання зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності країни. 

Необхідність отримання знань в цій сфері зумовлюється, крім об’єктивних вимог часу, ще 

і специфікою територіального розташування окремих областей України, які межують з 

чотирма європейськими країнами, та має спільний кордон з Європейським Союзом.  



                         

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
  

Навчальна дисципліна «Митне право» базується на знаннях таких 

дисциплін, як «Конституційне право», «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес».  
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Право» 

відповідно до освітньо-

професійної програми 

Результати навчання з дисципліни 

РН 3 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

РН 4 
РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження 

на основі аналізу відомої проблеми.  

РН 5 
РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.    

РН 8 

РН 8.  Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного  встановлення 

певних обставин.  

РН 21 

РН 21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях , виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.                       



                         

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МИТНЕ ПРАВО» 

 

                             Змістовий модуль 1  

Тема 1.  Митне право України як комплексна галузь права   

Тема 2.  Митні органи України як суб’єкти митного права   

Тема 3.  Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях  

Тема 4.  Правове регулювання переміщення товарів, предметів, транспортних 

засобів через митний кордон України   

                          Змістовний модуль 2    

Тема 5.  Поняття та види митного режиму  

Тема 6.   Валютне законодавство та валютний контроль 

Тема 7.  Організація та здійснення митного контролю  

Тема 8.   Митне оформлення. Декларування  

                             Змістовий модуль 3    

Тема 9.   Правові основи митно-тарифного й нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  

Тема 10.   Порушення митних правил  

Тема 11.  Провадження у справах про порушення митних правил  

Тема 12.    Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності України  

                             Змістовний модуль 4   

Тема 13.  Поняття та система міжнародного митного права  

Тема 14.    Міжнародні організації у митному праві 

Тема 15.  Міжнародно-правова система митних пільг і привілеїв  

Тема 16. Міжнародно-правове співробітництво з питань взаємодопомоги 

держав в митних питаннях                                          

  



                         

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 
змістових 
модулів і 

тем 

                  Кількість годин 

Денна форма 
усього  у тому числі 

л п лб інд срс 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 
Тема 1.  7 2 2   3 

Тема 2.  7 2 2   3 

Тема 3 
7 2 2   3 

Тема 4.  7 2 2   3 

Разом 

модуль 1 

28 8 8  

           

 12 

Змістовий модуль 2 

Тема 5.  7    2   2   3 

Тема 6.  7    2   2   3 

Тема 7.  7    2   2   3 

Тема 8. 9    2   4   3 

Разом 

модуль 2 

30    8   10   

                              

12 

Змістовний модуль 3 

 Тема 9. 7   2    2   3 

Тема 10.  7   2    2   3 

 Тема 11.  7   2    2   3 

Тема 12.  7   2    2   3 

  Разом 

модуль 3        

28  8    8   

            

12 

Змістовний модуль 4 

Тема 13 8    2   2   4 

Тема 14 8    2   2   4 

Тема 15 8    2  2   4 

Тема 16 10    2  2   6 

Разом 

модуль 4 
34    8  8   18 

  Всього 120 32 34   54 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб–лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 

 



                         

 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
6.1. Лекції 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1.   

Тема 1.   Митне право України як комплексна галузь права  
Поняття, зміст митної справи. Характер і специфіка та принципи митної політики і митного 

законодавства. Особливості, їх співвідношення на сучасному етапі розвитку України. Цілі і 

методи здійснення митної політики. Основні напрямки митної політики України. 

2 

Тема 2.   Митні органи України як суб’єкти митного права  
      Організаційно-правові основи діяльності митних органів. Митна служба України як єдина 

загальнодержавна система. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в 

галузі митної справи. Регіональні митниці. Митниці. Митний пост. Спеціалізовані митні 

установи та організації. Митна варта. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних 

установ та організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, а також з підприємствами та громадянами.  

2 

Тема 3.   Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях 
    Проходження служби в митних органах України. Правовий статус посадових осіб митної 

служби України. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної 

служби України. Соціальний захист працівників митних органів. 

2 

Тема 4.   Правове регулювання переміщення товарів, предметів, транспортних засобів через 

митний кордон України   
Правове регулювання переміщення товарів та транспортних засобів. Основні принципи 

переміщення товарів та транспортних засобів. Заборона щодо переміщення окремих товарів 

через митний кордон України. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний 
кордон України. Переміщення товарів, що мають особливий правовий статус. Особливості 

пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України 

громадянами. 

2 

Разом за змістовий модуль 1 8 

Змістовий модуль 2  

           Тема 5.  Поняття та види митного режиму  
 Поняття і сутність митного режиму. Дія митного режиму в часі, просторі та за колом 

осіб. Нормативно-правова база у сфері регулювання питань, пов'язаних із застосуванням 

митних режимів. Види митних режимів, їх класифікація. Вибір і зміна митного режиму. 

2 

       Тема 6.   Валютне законодавство та валютний контроль 
   Особливості здійснення розрахунків у ЗЕД. Форми розрахунків. Нормативно-правові 

документу валютного регулювання експортноімпортних операцій. Особливості ввезення-

вивезення фізичними та юридичними особами валюти. Поняття "валюта" та "валютні цінності". 

Порядок перевезення фізичними та юридичними особами валюти. Порядок декларування 

волюти та валютних цінностей.  

2 

        Тема 7.  Організація та здійснення митного контролю   
Правове регулювання здійснення митного контролю. Форми митного контролю. Документи та 

відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Зони митного контролю. Права митних 

органів щодо здійснення митного контролю. Звільнення від окремих форм митного контролю та 

від митного огляду. Спрощений митний контроль.  

2 

       Тема 8.  Митне оформлення. Декларування  
Поняття та ознаки митного оформлення. Місце і час здійснення митного оформлення. Взяття 

проб та зразків товарів. Строки митного оформлення. Процедура декларування. Види та форми 
декларування. Місце декларування. Митна декларація та її різновиди. Декларанти. Обов’язки 

декларанта. 

2 

Разом за змістовий модуль 2  8 

Змістовий модуль 3  

   Тема 9. Правові основи митно-тарифного й нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  
       Митно-тарифне регулювання: поняття та призначення. Мито. Види мита. Поняття, цілі і 

елементи митного товару. Митна вартість товару і методи її визначення. Методи визначення 

2 



                         

митної вартості товару, що ввозяться (імпортуються) в Україну та порядок їх застосування.  

              Тема 10. Порушення митних правил  
        Поняття і склад порушень митних правил. Види порушень митних правил та їх 

класифікація. Характеристика окремих видів порушень митних правил. Загальні принципи 

притягнення до відповідальності за порушення митних правил. Види стягнень за порушення 
митних правил і деякі особливості їх накладення. Строки накладення адміністративних 

стягнень у справах про порушення митних правил.                                                                                  

2 

           Тема 11. Провадження у справах про порушення митних правил  
           Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. Завдання 

та зміст провадження у справі про порушення митних правил. Мова, якою здійснюється 

провадження. Порушення справи про порушення митних правил. Приводи і підстави для 

порушення справи про порушення митних правил.  Особи, уповноважені складати протоколи 

про порушення митних правил. Протокол про порушення митних правил.  

2 

Тема 12.  Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності України  
Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної діяльності України. 

Об’єктивні ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Суб’єктивні ознаки кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Кваліфікуючі ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. Підстави звільнення винних від кримінальної 
відповідальності.  

2 

Разом за змістовий модуль 3                                                                                                                        8 

Змістовний модуль 4  
Тема 13.  Поняття та система міжнародного митного права 
Поняття міжнародного митного права як частини міжнародного економічного права. 

Предмет міжнародного митного права. Поняття міжнародного митного права як навчальної 

дисципліни та частини доктрини міжнародного права. Співвідношення національного та 

міжнародного митного права. Процеси глобалізації у сфері міжнародних економічних відносин 

та міжнародне митне право. Співробітництво України з іншими державами у сфері митної 

справи (загальна характеристика).  

2 

      Тема 14.  Міжнародні організації у митному праві 
  Поняття міжнародної організації. Міжнародні організації як форма міжнародного 

співробітництва. Міжнародні організації, які займаються проблемами митних відносин. 
Створення та діяльність Міжнародного союзу публікації митних тарифів та Ліги Націй як одних 

з перших організацій, які займались (окремими) проблемами митного права. Діяльність ООН та 

її структурних підрозділів у сфері міжнародних митних відносин. Економічна та соціальна рада 

ООН та її робота з питань міжнародних стандартів, обліку та звітності. Створення Економічних 

комісій ООН і їх діяльність у сфері міжнародних митних відносин.  

2 

     Тема 15. Міжнародно-правова система митних пільг і привілеїв 
    Визначення поняття “митні привілеї”. Види митних привілеїв в залежності від застосування 
принципу взаємності (односторонні та взаємні), за кількістю учасників преференційної 

торгівлі (односторонні, двосторонні, багатосторонні), за суб’єктами надання привілеїв 

(привілеї для держав та їх дипломатичних місій і їхнього персоналу; привілеї для міжнародних 

організацій, їх дипломатичних місій і їхнього персоналу; привілеї для інших суб’єктів 

міжнародного права та їх дипломатичних місій і їхнього персоналу).  
 

2 

 Тема 16. Міжнародно-правове співробітництво з питань взаємодопомоги держав в митних 

питаннях  
      Основні напрями співробітництва держав в економічній і торговій сферах. Митно-правові 

аспекти міжнародного співробітництва держав : укладання двосторонніх та багатосторонніх 

договорів в сфері митних відносин; участь в міжнародних організаціях, нарадах, конференціях 

та переговорах з питань митного співробітництва; співробітництво з митними установами 

іноземних держав; взаємодопомога держав в митних справах; боротьба з контрабандою та 

іншими правопорушеннями в митній сфері; виконання міжнародних договорів та існуючих 

міжнародних стандартів у міжнародних митних відносинах.  

2 

Разом за змістовий модуль 4 8 
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                                                  6.2. Практичні заняття 

 
Тема і зміст практичного заняття К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.   Митне право України як комплексна галузь права   2 

Тема 2.  Митні органи України як суб’єкти митного права   2 

Тема 3.   Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях  

2 

 

Тема 4.   Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 

транспортних засобів через митний кордон України 

2 

Разом за змістовий модуль 1 8 

                                                          Змістовий модуль 2.                                

Тема 5.  Поняття та види митного режиму 2 

Тема 6.  Валютне законодавство та валютний контроль 2 

Тема 7.  Організація та здійснення митного контролю                                 2 

Тема 8.  Митне оформлення. Декларування 4 

Разом за змістовий модуль 2 10 

           Змістовний модуль 3.                                                         

            Тема 9. Правові основи митно-тарифного й нетарифного регулювання   

            зовнішньоекономічної діяльності  

2   

            Тема 10. Порушення митних правил  2 

            Тема 11. Провадження у справах про порушення митних правил 2 

            Тема 12. Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони  

            зовнішньоекономічної діяльності України  
2 

            Разом змістовний модуль 3 8 

                              Змістовний модуль 4.                                                          

            Тема 13. Поняття та система міжнародного митного права  2 

            Тема 14. Міжнародні організації у митному праві 2 

            Тема 15. Міжнародно-правова система митних пільг і привілеїв  2 

            Тема 16. Міжнародно-правове співробітництво з питань   

            взаємодопомоги держав в митних питаннях  
2 

             Разом змістовний модуль 4 8 

             Всього 32 

                                                                            
  

     

            



                         

6.3. Самостійна робота 

 
   №                               Назва теми К-ть год. 

1 Історія митної справи України                    2 

2 Митна статистика                     4 

3 Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем                      4 

4 Митна територія і митний кордон України                     4 

5 Контрабанда як небезпека для економічного розвитку держави                    5 

6 Митний контроль на авіатранспорті                    5 

7 Митний контроль на автотранспорті                    5 

8 Митний контроль на водному транспорті                    5 

9 Митний контроль на залізничному транспорті                      5 

10 Міжнародна митна інтеграція                      5 

11 Міжнародні стандарти у сфері спрощення та гармонізації митних 
процедур  

                    5 

12 Участь України у міжнародному співробітництві в митній сфері                       5 

 Разом                 54 

                 

 

 
                                                                                           
 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 

 



                         

6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних  

та групових завдань 

   
1. Під час передвиборчої кампанії посадові особи одного з органів доходів і зборів 

виявили бажання вступити в політичну партію і подали відповідні заяви в її місцевий 

осередок. Після роз’яснення керівництва митного органу про неприпустимість подібних 

дій, обурені працівники оголосили страйк з приводу обмеження їх прав і заблокували 

роботу митниці. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 
2.  Мешканець Миколаївської обл. гр. А. з дружиною виїхав на власному автомобілі 

до Болгарії. Через 1 годину він повернувся до України, намагаючись провезти через 

митний кордон 4 літри вина та 20 пачок цигарок “Marlboro” для власних потреб. Чи може 

він ввезти зазначені товари із звільненням від оподаткування? 
3. Завідуюча вагоном-рестораном потягу міжнародного сполучення Київ—Варшава 

придбала для реалізації пасажирам 50 пляшок пива і 10 пляшок коньячних виробів. Чи 

підлягають декларуванню ці товари? 
4. Громадянин Іспанії у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, де він 

знаходився на роботі 20 місяців, бажає вивезти товарів на суму 50000 грн. Чи може він це 

зробити уникнувши їх оподаткування, якщо його заробітна плата становила 5000 грн на 

місяць? 
5. Громадянин Петренко, маючи намір виїхати на декілька днів для відвідування 

хворого родича, який проживає в сусідній Ростовській області, звернувся до інспектора 

митного поста із запитанням про порядок тимчасового виїзду за межі України фізичних 

осіб, про можливу кількість вивезення валюти і лікарських засобів. Інспектор відмовився 

відповідати на ці запитання. Відмову мотивував тим, що митні органи не зобов’язані 

інформувати громадян про зміст нормативних актів у сфері митної справи. Про їх зміст 

громадянин може ознайомитись у відповідних нормативних актах. Чи правомірна відмова 

інспектора митного поста? 
6. Підприємець Григоренко, зареєстрований як суб’єкт зовнішньоекономічної 

діяльності, власним транспортним засобом увозив на митну територію України 

лакофарбові товари виробництва Польщі. На початку митного оформлення він подав у 

пункті пропуску товар, оформив декларацію, надав усі необхідні документи. Однак через 

те, що посадова особа митного органу ретельно оглядала товар, вимагаючи розпакувати 

його, а також застосовувала при цьому технічні засоби митного контролю, Григоренко, 

побоюючись виявлення в одній із валіз незадекларованих канцелярських виробів, заявив, 

що він не бажає проходити митне оформлення й має намір повернутися на митну 

територію Польщі. Інспектор митниці повідомив, що переміщення через митний кордон 

України товарів, які належали Григоренку, було вже розпочато й згідно з вимогами 

Митного кодексу України необхідно закінчити митне оформлення зі сплатою всіх 

належних митних платежів. Григоренко заперечував, стверджуючи, що він ще не перетнув 

митного кордону, а тому може сам вирішувати чи в’їжджати йому в Україну. Як треба 

розуміти термін “перетин митного кордону”? Яким чином може бути вирішена спірна 

ситуація? 
7. Громадянин України Терещук, який займався підприємницькою діяльністю без 

створення юридичної особи, у пункті митного пропуску відмовився показати митному 

інспектору вміст своєї валізи. Більше того Терещук пригрозив, що зведе з митником 

рахунки, коли останній не буде знаходитись при виконанні службових обов'язків. 

Працівник поліції, який прибув на митний пост, провів Терещука до чергового ВВС і його 

начальник виніс постанову про притягнення Терещука до адміністративної 

відповідальності у вигляді адміністративного арешту. Чи правомірні дії посадових осіб. 

Дайте правовий аналіз ситуації. 
 



                         

8. Документи на автомобіль «Вольво» були викрадені невідомими особами у 

спеціальній митній зоні, тому власник автомашини Саренко не зміг їх представити 

митниці на вимогу її начальника. За порушення митних правил Саренка був притягнутий 

до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Однак власник автомобіля 

оскаржив постанову митного органу, пославшись на надзвичайні обставини. Дайте 

юридичну оцінку дій учасників цієї справи.  

                                                                                                         



                         

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office PowerPoint, роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних та розрахункових завдань ‒ індивідуальних та в 

групах; конференцій; ділових та рольових ігор. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль з предмету «Адміністративний процес» включає 

тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи.                                                                                                                                   

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі заліку за результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, 

виконання ІНДЗ та модульного контролю) і не передбачає обов’язкової 

присутності студентів. Результати заліку оприлюднюються в журналі 

академічної групи до початку екзаменаційної сесії. 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в 

дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані 

індивідуальні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, 

реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести. 

 

 
                                                                                          



                         

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

за чотирирівневою шкалою 
 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 

завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив вміння 

аналізувати і оцінювати явища, факти та недостатньо 

обґрунтував твердження та висновки, недостатньо певно 

орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про те, 

що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою. 

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне 

значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – 

максимально можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

 



                         

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати 

завдання, передбаченні програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; під час виконання завдань припускається 

помилок, але демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за 

підсумкового контролю «залік» 
 

 

Види робіт 

 

Лекці

ї 

Практичн

і заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість 

балів 

 

10 

 

30 

 

10 

 

40 

 

10 

 

100 

 



                         

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint; 

          2. Нормативно-технічна документація. 
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року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. 
 Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495 VІ // Відомості Верховної 

Ради України. — 2012 — № 44—48. — Ст. 522. 
Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. – №13-14, 

№15-16, №17. – Ст.112.                                                                                                           
Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон від 

17.07.1997 № 468/97 ВР // Офіційний вісник України. — 1997. — № 41. — С. 24 від 

24.10.1997. 
 Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації 

транспортних засобів. Закон України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 

2005. – № 34. – Ст.435. 
 Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон від 22.12.1998 

№ 332 XІV // Офіційний вісник України. — 1999. — № 7. — С. 27 від 05.03.1999. 
Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон від 

22.12.1998 № 331 XІV // Офіційний вісник України. — 1999. — № 7. — С. 67 від 

05.03.1999. 
 Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959 із 

змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 29. — С. 377 

від 16.07.1991. 
Про Митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2371 // 

Офіційний вісник України. — 2001. — № 18. — Т. 1. — С. 24. — Ст. 781 від 18.05.2001. 
                                      
                                      Міжнародно-правові акти 
Конвенція про номенклатуру для класифікації товарів в митних тарифах (Брюссель, 

15.12. 1950 р.).  
Конвенція про оцінку товарів в митних цілях (Брюссель, 15.12. 1950 .).  
Конвенція про митні пільги для туристів (Нью-Йорк, 04.06. 1954).  
Протокол до Конвенції про номенклатуру для класифікації товарів в митних тарифах 

(Брюссель, 01.07. 1955 р.).  
Митна конвенція про тимчасове ввезення упаковочного матеріалу і тари (Брюссель, 

06.10. 1960 р.).  
Міжнародна конвенція про тимчасове ввезення обладнання, необхідного для 

виконання професійної діяльності (Брюссель, 08.06. 1961 р.).    
 Митна конвенція про спрощення умов ввезення товарів для показу чи використання 

на виставках, ярмарках, зустрічах та подібних заходах (Брюссель, 08.06. 1961 р.).   
Митна конвенція про карнет АТА для тимчасового допуску товарів (Конвенція АТА) 

(Брюссель, 06.12.1961 р.).   
Митна конвенція про матеріали життєзабезпечення мореплавців (Брюссель, 

01.12.1964 р.).  
Митна конвенція про міжнародний транзит товарів (Конв. ІТІ) (Відень, 07.06.1971 

р.).  
Митна конвенція про контейнери (Женева, 02.12.1972.р.). 



                         

  Міжнародна конвенція про безпечні контейнери (Женева, 02.12.72 р.).  
 Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіото, 

18.05.1975 р.).  
 Митна конвенція міжнародні перевезення вантажів за застосуванням книжки МДП 

(Конвенція МДП) (Женева, 14.11.1975 р.).  
 Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу для попередження, 

розслідування і покарання за митні правопорушення (Найробі, 9 червня 1977 р.).  
Угода про застосування статті VII ГАТТ (митна оцінка товару) (Женева, 12.04.1979 

р.).  
Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів (27.05.1980).  
Міжнародний договір про Гармонізовану систему опису і кодування товарів (ГС) 

(Брюссель, 14.06.1983 р.).  
Угода про застосування митних документів при прямому автомобільному 

сполученні при перевезенні вантажів (17. 11.1983 р.).  
Протокол про зміни до статті 18 К. Найробі (дозвіл робити застереження) (Брюссель, 

24.06.1983 р.).  
Конвенція ООН по боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин (Відень. 20 грудня 1988 р.).                 
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