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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Мова навчання: українська. 
 

Статус дисципліни: обов’язкова  
 

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень теорії права і змісту законодавства, інших суміжних правових 

дисциплін і курсів, з урахуванням останніх досягнень науки, практики, у тому числі судової, 

застосування Конституції України, Кримінального, Кримінального процесуального, 

Митного, Податкового кодексів України, інших нормативно-правових актів, виявлених 

проблем кодифікації митного законодавства України, закордонного та міжнародного 

передового досвіду правового регулювання сфери митних відносин та набуття ними 

відповідних фахових компетенцій. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Митне право» є складний комплекс 

теоретичних положень, широке коло нормативного матеріалу щодо регламентації митної 

справи, митної політики і системи митних органів. 

. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 150 годин, 5 кредитів ЕCTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами здатності розв’язувати 

складні задачі та проблеми у галузі митного права, що передбачає проведення різноманітних 

досліджень і/або здійснення інновацій й характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Митне право» є: формування у 

студентів спеціалізованих знань у галузі митного права, що включають сучасні наукові 

здобутки у цій галузі права, які є основою для оригінального мислення та проведення 

досліджень у вказаній сфері; набуття студентами спеціалізованих умінь/навичок 

розв’язання проблем, які виникають у повсякденній діяльності митних органів, а також в 

інших учасників митних правовідносин; здатність інтегрувати знання, набуті у процесі 

вивчення цієї та інших навчальних дисциплін й розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних контекстах; здатність розв’язувати проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності, зокрема щодо: застосування набутих 

теоретичних знань та сформованих практичних навичок щодо реалізації правового 

статусу суб’єктів митних правовідносин; тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; правозастосовної діяльності митних органів та їх 

посадових осіб; особливостей проходження служби в митних органах; реалізації 

юридичної відповідальності щодо суб’єктів митних правовідносин; формування у студентів 

знань та умінь, необхідних їм для проведення досліджень та/або провадження інноваційної 

діяльності з метою генерування нових знань у сфері митного права. 
 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 
 

Дисципліна «Митне право» забезпечує набуття здобувачами освіти таких 

компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК3.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а 

також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право.  

СК8.  Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

СК9.  Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів. 

СК10.  

 

Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання. 

СК13.  

 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Митне право» здобувач вищої освіти 

повинен досягти таких запланованих результатів навчання:  

 

ПР4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.  

ПР9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПР15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології 

і бази даних.  

ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПР21.  

 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Обсяг у годинах 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л сем пз лаб с.р. л сем пз лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Загальні засади митної справи 

Тема 1. Загальна 

характеристика митного права 

України. 

16 4 - 2 - 10 16 1 - - - 15 

Тема 2. Організація митної 

справи. Митні органи 

України. Служба в митних 

органах. 

14 4 - 2 - 8 16 1 - - - 15 

Тема 3. Правовий механізм 

митного контролю в Україні. 
16 4 - 2 - 10 14 1 - - - 13 

Тема 4. Митні режими. 16 4 - 2 - 10 16 1 - - - 15 

Разом за змістовим модулем 1 62 16 - 8 - 38 90 6 - - - 84 

Змістовий модуль 2. Особлива частина  

Тема 5. Митне оформлення. 24 6 - 4 - 8 24 1 - 1 - 23 

Тема 6. Митні платежі. 24 6 - 4 - 8 24 1 - 1 - 23 

Тема 7. Переміщення і 

пропуск товарів, 

транспортних засобів 

комерційного призначення 
через митний кордон України 

24 10 - 2 - 8 24 2 - - - 22 

Тема 8. Особливості пропуску 

та оподаткування товарів, 

що переміщуються 

(пересилаються) через 

митний кордон України 

громадянами 

18 4 - 2 - 8 18 2 - 1 - 16 

Тема 9. Здійснення митними 

органами контролю за 

окремими видами діяльності 

підприємств 

 4    4       

Тема 10. Юридична 

відповідальність за 

порушення митних правил. 
Провадження у справах про 

порушення митних правил.. 

 4    4       

Разом за змістовим модулем 2 118 36  12 - 40 90 6 - - - 84 

Усього годин  180 52 - 20 - 78 150 14 - 4 - 132 
 

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ СПРАВИ 

Тема 1. Загальна характеристика митного права України. 
Державна митна справа України та принципи її здійснення. Поняття, зміст, 

принципи митної політики України. Предмет, метод, джерела митного права. Митна 

територія та митний кордон України, товари, транспортні засоби. Система митного 

законодавства. Джерела митного права. Митні правовідносини і норми митного права. 

Суб’єкти митного права. 
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Тема 2. Організація митної справи. Митні органи України. Служба в митних 

органах. 

Основні завдання і функції митної служби. Система митних органів України та 

їх правовий статус. Порядок та умови проходження служби в митних органах та 

організаціях. Обмеження, пов’язані зі службою в митних органах. Дисциплінарна та 

матеріальна відповідальність працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій. 

 

Тема 3. Правовий механізм митного контролю в Україні. 
Правове регулювання здійснення митного контролю. Форми митного контролю. 

Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю. Зони митного 

контролю. Режим зони митного контролю. Права митних органів щодо здійснення митного 

контролю. Звільнення від окремих форм митного контролю та від митного огляду. 

Операції з товарами, що перебувають під митним контролем. Особливі процедури митного 

контролю. Постмитний контроль. Система управління ризиками. Експортний контроль. 

 

Тема 4. Митні режими. 
Загальні правила застосування митних режимів. Характеристика митних режимів: 

імпорт; реімпорт; експорт; реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; 

митний склад; вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; 

переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на користь 

держави. Вибір та зміна митного режиму. 

 

Модуль 2. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН. 

ОФОРМЛЕННЯ. МИТНІ ПЛАТЕЖІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 

Тема 5. Митне оформлення. 

Поняття та ознаки митного оформлення. Місце і час здійснення митного оформлення. 

Відмова в митному оформленні. Процедура декларування. Форми декларування. Митна 

декларація. Митний перевізник. Авторизований економічний оператор. Митна брокерська 

діяльність. Митні формальності на різних видах транспорту. Контрольні та дозвільні 

провадження в митній справі. 

 

Тема 6. Митні платежі. 
Мито.  Митний  тариф  України.  Ставки  мита  та  їх  види.  Українська класифікація 

товарів зовнішньоекономічної діяльності. Митна вартість товарів. Країна походження 

товару. Митні пільги. Тарифні пільги (тарифні преференції). Способи  забезпечення 

сплати митних платежів. Квотування, ліцензування, контингентування як заходи 

нетарифного регулювання. 

 

Тема 7. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України. 
Правове  регулювання  переміщення  товарів  та  транспортних  засобів комерційного 

призначення. Основні принципи переміщення товарів і 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 (пересилаються) через митний кордон України громадянами. 

 

Тема 8. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються 

(пересилаються) через митний кордон України громадянами. 

Умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються 

(пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та 
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інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. Порядок 

переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного 

оформлення таких товарів. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних 

засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Умови пересилання 

громадянами товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-

відправленнях. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) 

громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів. 

Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон України. 

Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян. Умови 

вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України. 

Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарів за 

межі митної території України. Обмеження щодо вивезення  (пересилання) громадянами за 

межі митної території України окремих товарів. Умови ввезення (пересилання) громадянами 

товарів на митну територію України. Ввезення громадянами на митну територію України 

домашніх тварин, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Обмеження щодо ввезення 

громадянами товарів на митну територію України. 

 

Тема 9. Здійснення митними органами контролю за окремими видами 

діяльності підприємств. 
Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами 

(відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу; відкриття та експлуатація складу 

тимчасового зберігання; відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або 

сервісного типу; відкриття та експлуатація митного складу; відкриття та експлуатація 

магазину безмитної торгівлі; митна брокерська діяльність). Правовий механізм отримання 

дозволів, які надаються підприємствам, для здійснення вкзаних видів дяльності. Форми, 

порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за діяльністю підприємств, 

які їх отримали. Зупинення дії та анулювання дозволу. 

 

Тема 10. Юридична відповідальність за порушення митних правил. 

Провадження у справах про порушення митних правил. 

Відповідальність за порушення митних правил. Види стягнень за порушення митних 

правил і відповідальність за такі порушення. Порядок провадження у справах про 

порушення митних правил: місце провадження; особи, які беруть участь у провадженні; 

протокол про порушення митних правил; докази; заходи, що забезпечують провадження. 

Компроміс у справі про порушення митних правил. Органи, уповноважені розглядати 

справи про порушення митних правил. Місце та строки розгляду справи про порушення 

митних правил. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Виконання 

постанови про накладання адміністративних стягнень за порушення митних правил. 

  
 

6. Теми лекцій 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика митного права України. 4 2 

2 Тема 2. Організація митної справи. Митні органи України. Служба 

в митних органах. 
4 1 

3 Тема 3. Правовий механізм митного контролю в Україні. 4 1 

4 Тема 4. Митні режими. 4 1 

5 Тема 5. Митне оформлення. 4 2 

6 Тема 6. Митні платежі. 4 1 

7 Тема 7. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України 
10 2 

8 Тема 8. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 
4 1 
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громадянами 

9 Тема 9. Здійснення митними органами контролю за окремими 

видами діяльності підприємств 
4 1 

10 Тема 10. Юридична відповідальність за порушення митних правил. 

Провадження у справах про порушення митних правил.. 
4 2 

 Усього годин 52 14 
 

 

 

 

7. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика митного права України. 2 - 

2 Тема 2. Організація митної справи. Митні органи України. Служба 

в митних органах. 
2 - 

3 Тема 3. Правовий механізм митного контролю в Україні. 2 - 

4 Тема 4. Митні режими. 2 - 

5 Тема 5. Митне оформлення. 4 1 

6 Тема 6. Митні платежі. 4 1 

7 Тема 7. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України 
2 - 

8 Тема 8. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 

громадянами 

2 1 

9 Тема 9. Здійснення митними органами контролю за окремими 

видами діяльності підприємств 
- 1 

10 Тема 10. Юридична відповідальність за порушення митних правил. 

Провадження у справах про порушення митних правил.. 
- - 

 Усього годин 20 4 
 

 

8.Теми семінарських занять 
 

Не передбачено навчальним планом. 

 

9. Теми лабораторних занять 
 

Не передбачено навчальним планом. 

 

10. Теми самостійної роботи 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика митного права України. 7 13 

2 Тема 2. Організація митної справи. Митні органи України. Служба 

в митних органах. 
7 13 

3 Тема 3. Правовий механізм митного контролю в Україні. 7 13 

4 Тема 4. Митні режими. 7 13 

5 Тема 5. Митне оформлення. 7 13 

6 Тема 6. Митні платежі. 8 13 

7 Тема 7. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України 
10 15 

8 Тема 8. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 
громадянами 

8 13 

9 Тема 9. Здійснення митними органами контролю за окремими 

видами діяльності підприємств 
7 13 
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10 Тема 10. Юридична відповідальність за порушення митних правил. 

Провадження у справах про порушення митних правил.. 
10 13 

 Усього годин 78 132 

 

11. Завдання для самостійної роботи 
 

Не передбачено навчальним планом. 

 
 

12. Питання для підготовки до підсумкового контролю  

(диф.заліку) 
 

1. Державна митна справа України та принципи її здійснення.  

2. Поняття, зміст, принципи митної політики України. 

3.  Предмет, метод, джерела митного права.  

4. Митна територія та митний кордон України, товари, транспортні засоби.  

5. Система митного законодавства.  

6. Джерела митного права.  

7. Митні правовідносини і норми митного права. Суб’єкти митного права.  

8. Основні завдання і функції митної служби.  

9. Система митних органів України та їх правовий статус.  

10. Порядок та умови проходження служби в митних органах та організаціях. 

11.  Обмеження, пов’язані зі службою в митних органах.  

12. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність працівників митних органів, 

спеціалізованих митних установ та організацій.  

13. Правове регулювання здійснення митного контролю.  

14. Форми митного контролю.  

15. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.  

16. Зони митного контролю. Режим зони митного контролю.  

17. Права митних органів щодо здійснення митного контролю.  

18. Звільнення від окремих форм митного контролю та від митного огляду.  

19. Операції з товарами, що перебувають під митним контролем. 

20.  Особливі процедури митного контролю.  

21. Постмитний контроль.  

22. Система управління ризиками.  

23. Експортний контроль.  

24. Загальні правила застосування митних режимів.  

25. Характеристика митних режимів: імпорт; реімпорт; експорт; реекспорт; транзит; 

тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; вільна митна зона; безмитна 

торгівля; переробка на митній території; переробка за межами митної території; 

знищення або руйнування; відмова на користь держави.  

26. Вибір та зміна митного режиму.  

27. Поняття та ознаки митного оформлення.  

28. Місце і час здійснення митного оформлення.  

29. Відмова в митному оформленні.  

30. Процедура декларування. Форми декларування.  

31. Митна декларація.  

32. Митний перевізник.  

33. Авторизований економічний оператор.  

34. Митна брокерська діяльність.  

35. Митні формальності на різних видах транспорту.  

36. Контрольні та дозвільні провадження в митній справі. 

37. Мито. Митний тариф України.  

38. Ставки мита та їх види.  

39.  Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.  
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40. Митна вартість товарів. Країна походження товару.  

41. Митні пільги. Тарифні пільги (тарифні преференції).  

42. Способи  забезпечення сплати митних платежів.  

43. Квотування, ліцензування, контингентування як заходи нетарифного регулювання. 

44.  Правове  регулювання  переміщення  товарів  та  транспортних  засобів комерційного 

призначення.  

45. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів.  

46. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 

47.  Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. 

48.  Переміщення товарів, що мають особливий правовий статус.  

49. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються 

(пересилаються) через митний кордон України громадянами.  

50. Умови та порядок пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються 

(пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та 

інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.  

51. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця 

митного оформлення таких товарів.  

52. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами.  

53. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях.  

54. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами 

через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів.  

55. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон 

України.  

56. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян.  

57. Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території 

України.  

58. Особливості тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами 

товарів за межі митної території України.  

59. Обмеження щодо вивезення  (пересилання) громадянами за межі митної території 

України окремих товарів.  

60. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України. 

61.  Ввезення громадянами на митну територію України домашніх тварин, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів.  

62. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України.  

63. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами 

(відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу; відкриття та експлуатація 

складу тимчасового зберігання; відкриття та експлуатація вільної митної зони 

комерційного або сервісного типу; відкриття та експлуатація митного складу; відкриття 

та експлуатація магазину безмитної торгівлі; митна брокерська діяльність).  

64. Правовий механізм отримання дозволів, які надаються підприємствам, для 

здійснення вкзаних видів дяльності.  

65. Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за 

діяльністю підприємств, які їх отримали.  

66. Зупинення дії та анулювання дозволу.  

67. Відповідальність за порушення митних правил.  

68. Контрабанда. 

69. Види стягнень за порушення митних правил і відповідальність за такі порушення.  

70. Порядок провадження у справах про порушення митних правил: місце 

провадження; особи, які беруть участь у провадженні;  

71. П ротокол про порушення митних правил;  

72. Докази; заходи, що забезпечують провадження.  

73. Компроміс у справі про порушення митних правил. О 
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74. ргани, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил.  

75. Місце та строки розгляду справи про порушення митних правил.  

76. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.  

77. Виконання постанови про накладання адміністративних стягнень за порушення 

митних правил. 

 

13. Методи навчання 
 

1. Методи навчання на лекціях: вербальний метод (лекція, дискусія тощо); методи 

візуалізації (презентація, графічна та таблична ілюстрація, метод демонстрацій тощо);  

робота з навчально-методичною літературою (конспектування, анотування тощо); інші 

методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

2. Методи навчання на практичних заняттях: вербальний метод (дискусія, співбесіда 

тощо); практичний метод (метод візуалізації (презентація, графічна та таблична ілюстрація, 

метод демонстрацій та інші); дослідницький метод, пошуковий метод (робота з навчально-

методичною літературою: рецензування, підготовка реферату, есе, доповіді тощо); інші 

методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); кейс-метод (вирішення 

ситуацій, розв’язання завдань тощо); метод проблемного виконання, репродуктивний метод. 

 

14. Методи оцінювання 
 

У процесі вивчення дисципліни «Митне право» використовуються такі методи 

оцінювання: 

- для поточного контролю у вигляді: усного та письмового опитування,  фронтального 

опитування, доповідей, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, 

написання есе (рефератів), виконання індивідуальних завдань тощо.  

- для модульного контролю у вигляді: письмової відповіді (теоретичні питання, 

тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач тощо).  

- для підсумкового контролю у вигляді заліку  у формі письмової відповіді (теоретичні 

питання, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач тощо). 
 

15. Засоби діагностики результатів навчання 
 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку.  

 

Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з 

навчальної дисципліни «Митне право» є підсумковий контроль – диф.залік. 
 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 
 

Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються контрольні заходи у 

формі поточного, модульного та підсумкового контролю знань у відповідності до 

«Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти». 

Поточний контроль 

Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти обираються та оцінюються 

викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей навчальної 
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дисципліни. Оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти для 

дисципліни «Митне право» відбувається за такими рекомендованими балами: 

Види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти Кількість балів  

Аудиторна робота 

Відповідь на практичному занятті 1-3 

Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач тощо 1-3 

Тестування 1-3 

Ділова гра, практичний кейс тощо 1-10 

Інші види аудиторної роботи  

Самостійна робота 

Реферат, есе тощо 1-5 

Інші види навчальної діяльності здобувачів вищої освіти (участь у 

публічних заходах (конференція, семінар, тощо); написання наукової 

статті, участь у конкурсах студентських робіт тощо) 

1-5 

Інші види самостійної роботи  

Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)  1-50 
*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від 

особливостей навчальної дисципліни. 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти застосовуються критерії у відповідності до «Положення про 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти». 

 

Модульний контроль 
Навчальна дисципліна «Митне право» передбачає виконання двох модульних 

контрольних робіт. Модульна контрольна робота з навчальної  дисципліни «Митне право» 

оцінюється в 10 балів. Максимальна сумарна кількість балів за модульний контроль складає 

20 балів. 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового контролю у разі набрання ним за 

результатами поточного та модульного контролю не менше 20 балів. 

Для визначення ступеня засвоєння (змістового модуля) навчальної дисципліни та 

контрольного оцінювання знань здобувачів вищої освіти застосовуються критерії у 

відповідності до «Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти». 

 

Підсумковий контроль 
Максимальна кількість балів за екзамен з начальної дисципліни «Митне право» складає 

40 балів. 

Для визначення ступеня засвоєння навчальної дисципліни та контрольного оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти за підсумковим контролем застосовуються критерії у 

відповідності до «Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти».  

 

Підсумкова оцінка переводиться у національну систему оцінювання і шкалу ECTS 

згідно таблиці: 
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНКА 

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для екзамену 

курсової роботи (проекту), практики 

для заліку 

(диференційованого заліку) 

90-100 A відмінно  

 
зараховано 

82-89 B 
добре 

75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Для денної форми здобуття освіти 
Поточний контроль та самостійна робота - 60 Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 10 Модульний контроль 2 - 10 

 

 

Для заочної форми здобуття освіти 
Поточний контроль та самостійна робота - 60 Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 40 100 

 

18. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення дисципліни «Митне право» узагальнено в комплексі 

навчально-методичного забезпечення, який включає: 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  
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