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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  
Галузь знань 

26 – Цивільна безпека 
Нормативна  

Модулів – 1 

Спеціальність  
262 – Правоохоронна діяльність 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – не 
передбачено навчальним 
планом 
 
Індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання: реферативна 
робота на тему: 
«Правові засади митної 
справи в Україні» 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

26 год. 6 год. 

Практичні, 
семінарські 

26 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. Загальна кількість 
годин – 120 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

– аудиторних – 4 

– самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

Самостійна робота 

52 год. 100 год. 

Індивідуальні 
завдання 

16 год. 8 год. 

Вид контролю 

залік залік 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 43% 

для заочної форми навчання – 1%   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Митне право» є формування у 

здобувачів вищої освіти знань, навичок, умінь щодо вивчення особливостей та 

сучасних тенденцій розвитку митного законодавства в Україні, вміння 

застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань. 

Завдання: досягти чіткого розуміння вихідних загальних положень 

митного права – предмета, метода, принципів, джерел та суб’єктів права, які 

розкривають своєрідність і специфіку правового регулювання, отримати 

знання щодо особливостей та сучасних тенденцій розвитку митного 

законодавства в Україні; організації митної політики; прав і обов’язків 

суб’єктів митних відносин; відповідальності за порушення митних правил, 

пов’язаних з переміщенням товарів та транспортних засобів та предметів через 

митний кордон України; опанувати практичних навиків щодо оформлення 

митних декларацій, роботи з нормативними матеріалами та вміння 

застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає 

загальні компетентності: 

– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1); 

– Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності(ЗК2);  

– Здатність приймати обґрунтовані рішення(ЗК8); 

– Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні(ЗК10). 

фахові компетентності: 

– Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності (СК3); 

– Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній   діяльності(СК4); 
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– Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел (СК5);  

– Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації(СК6). 

очікувані програмні результати навчання: 

– Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки (РН10); 

– Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи(РН11); 

– Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти 

протягом життя, підвищення професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності(РН14).  

До програми курсу додається перелік наукової і навчальної літератури, 

а також перелік основних законодавчих та інших нормативно-правових актів 

до тем, які вивчаються. Опрацювання цих джерел є обов’язковим при 

підготовці до практичних занять та заліку. 
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3. Програма навчальної дисципліни (інформаційний обсяг 

навчальної дисципліни) 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА МИТНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ  

ТЕМА № 1. Митна справа і митна політика 

Загальна характеристика та історичні форми державної політики 

у сфері державної митної справи. Митна територія і митний кордон України. 

Поняття, структура та зміст митної справи. Державна політика у сфері 

державної митної справи. Правові засади міжнародного митного 

співробітництва України. 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. 

 

ТЕМА № 2. Митне право України як комплексна галузь права 

Поняття, предмет та метод митного права. Місце митного права у 

системі права України. Співвідношення митного права з іншими галузями 

українського права - конституційним, адміністративним, фінансовим, 

трудовим, цивільним, кримінальним і іншими галузями права. Принципи 

митного права. Система митного права.  Митні правовідносини та їх елементи. 

 

ТЕМА № 3.  Джерела митного права України  

Поняття, особливості джерел митного права, форми їх вираження та 

класифікація. Загальна характеристика основних джерел митного права. 

Конституція як основне джерело митного права. Структура та основні 

положення Митного кодексу України. Особливості набрання чинності законів 

України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної 

справи та особливості їх застосування. 

 

ТЕМА № 4.  Митні органи України як суб’єкти  митного права  
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Поняття та правовий статус митних органів. Мета і завдання діяльності 

митних органів, їх функції. Методи діяльності митних органів. Форми 

діяльності митних органів. Органи державної влади як суб’єкт митного права. 

Органи місцевого самоврядування як суб’єкти митного права. Органи 

виконавчої влади як суб’єкти митного права. Митні органи як суб’єкти 

митного права. Юридичні особи як суб’єкти митного права. Фізичні особи як 

суб’єкти митного права. 

 

ТЕМА № 5. Митна служба України 

Структура та організація діяльності Державної митної служби України. 

Завдання Держмитслужби. Статус митниць і митних постів в структурі митної 

служби. Спеціалізовані митні органи. Підприємства, організації і установи 

митної служби, їх призначення і коротка характеристика. 

 

ТЕМА № 6. Проходження служби в митних органів України  

Посадові особи митних органів. Спеціальні звання посадових осіб 

митних органів. Права та обов’язки працівників митних органів. Правовий 

захист працівників митних органів України.  Застосування фізичної сили, 

спеціальних засобів та зброї посадовими особами митних органів. 

Спеціальний захист працівників митних органів. Підготовка, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації працівників митних органів. Підприємницька і 

посередницька діяльність в галузі митної служби. 

Правоохоронна діяльність як форма реалізації компетенції митних 

органів і її основні напрямки. Законність і дисципліна в діяльності митних 

органів. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів і їх 

посадових осіб: підстави, поводи і порядок реалізації. Контроль митних 

органів за діяльністю митних установ. Нагляд за діяльністю митних органів. 

 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МИТНОГО ПРАВА 

ТЕМА № 7. Країна походження товару  
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Мета та загальні поняття визначення країни походження товарів. Ознаки 

та критерії повністю вироблених та достатньо перероблених товарів. Порядок 

підтвердження країни походження товару. Видача сертифікатів про 

походження товару з України та їх верифікація. 

 

ТЕМА № 8. Митно-тарифне регулювання 

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митний 

тариф України. Мито та його види. Поняття, цілі і елементи митного товару. 

Митно-тарифна рада України. Митна вартість товару і методи її визначення. 

Методи визначення митної вартості товару, що ввозяться (імпортуються) в 

Україну та порядок їх застосування. Єдиний митний тариф. Митна вартість 

товарів, що вивозяться (експортуються) з України. Тарифні пільги. Поняття, 

класифікація і загальний порядок сплати митних платежів. 

 

ТЕМА № 9. Нетарифне регулювання 

Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація та 

характеристика. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування 

зовнішньоекономічних операцій. Види і способи розподілу ліцензій. Механізм 

оформлення документів для отримання ліцензій. Фінансові засоби 

нетарифного регулювання: експортні субсидії, експортні кредити, спеціальні 

імпортні процедури. Сертифікація та стандартизація імпортних товарів. 

 

ТЕМА № 10. Митні режими 

Поняття митного режиму і його функції. Характеристика митних 

режимів: імпорт; реімпорт; експорт; реекспорт; транзит; тимчасове ввезення 

(вивезення); митний склад; спеціальна митна зона; магазин безмитної торгівлі; 

переробка на митній території України; переробка за межами митної території 

України; знищення або руйнування; відмова на користь держави та інші. 

 

ТЕМА №11. Митне оформлення. Декларування 
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Загальні положення митного оформлення. Декларування товарів і 

транспортних засобів. Форми декларування. Вантажна митна декларація 

(ВМД). Обов'язки і права декларанта. Документи і додаткові відомості, які 

необхідні для митного оформлення. Прийняття декларації. Зміна, доповнення 

і вилучення митної декларації. Тимчасова або неповна декларація. Періодична 

митна декларація. Спрощений порядок декларування товарів і транспортних 

засобів. Послідовність митного оформлення товарів із застосуванням ВМД. 

 

ТЕМА № 12. Митний контроль  

Поняття, форми, види і правова регламентація митного контролю. Мета 

митного контролю. Зони митного контролю. Здійснення митного контролю 

Особливі процедури митного контролю. Технічні засоби митного контролю. 

Митна експертиза. Валютний контроль і компетенція контролюючих органів 

по його здійсненню. Типова схема організації митного контролю Товарів і 

транспортних засобів. Документи і відомості, які необхідні для митного 

контролю. Вимоги до документів для митного контролю транспортних 

засобів. Період перебування товарів та інших предметів під митним 

контролем. 

Залучення спеціалістів та експертів для здійснення митного контролю. 

Огляд та перегляд транспортних засобів, товарів та інших предметів. Огляд та 

перегляд речей. Особистий огляд. Ідентифікація товарів, транспортних 

засобів, приміщень та інших місць. Доступ службових осіб митниці на 

територію чи приміщення підприємства. Перевірка фінансово-господарської 

діяльності учасників ЗЕД. Вибірковість форм митного контролю. Митне 

забезпечення. Звільнення від певних форм митного контролю. Операції з 

товарами та іншими предметами, що знаходяться під митним контролем. 
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ТЕМА № 13: Порушення митних правил і відповідальність за них. 

Провадження у справах про порушення митних правил Обставини, які 

виключають провадження у справах про порушення митних правил. Загальні 

умови провадження у справах про порушення митних правил: строки 

провадження, мова, місце ведення провадження, об'єднання і виділення справ. 

Особи, які беруть участь в провадженні у справах про порушення митних 

правил і її розгляді таких справ, їх права та обов'язки. Обставини, які 

виключають можливість участі в провадженні у справах про порушення 

митних правил. Інші умови ведення провадження у справах про порушення 

митних правил. Докази у справі про порушення митних правил. Заходи, що 

забезпечують провадження у позові про порушення митних правил та витрати 

у цій справі. Порядок проведення процесуальних дій у справі про порушення 

митних правил. Розгляд справи про порушення митних правил. Оскарження, 

опротестування і перегляд постанови контролюючого органу України про 

накладення стягнення у справі про порушення митних правил. Виконання 

постанов контролюючого органу України про накладення стягнення за 

порушення митних правил. Специфіка провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, які посягають на нормальну діяльність 

контролюючих органів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

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

Змістовий модуль 1. Загальна частина митного права 
Тема 1. Митна справа і 
митна політика 

9 2 2 - 1 4 8 - - - - 8 

Тема 2. Митне право 
України як комплексна галузь 
права 

9 2 2 - 1 4 10 2 - - - 8 

Тема 3. Джерела митного 
права України 

8 2 2 - - 4 11 2 - - 1 8 
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Тема 4. Митні органи 
України як суб’єкти  митного 
права 

9 2 2 - 1 4 8 - - - - 8 

Тема 5. Митна служба 
України 

9 2 2 - 1 4 10 - 2 - - 8 

Тема 6. Проходження 
служби в митних органів 
України 

9 2 2 - 1 4 9 - - - 1 8 

Разом за змістовним модулем 1 
53 12 

1
2 

- 5 24 56 4 2 - 2 48 

Змістовний модуль 2. Особлива частина митного права 
Тема 7. Країна походження 
товару 

9 2 2 - 1 4 7 - - - - 7 

Тема 8. Митно-тарифне 
регулювання 

8 2 2 - - 4 10 - 2 - - 8 

Тема 9. Нетарифне 
регулювання 

8 2 2 - - 4 10 - 2 - - 8 

Тема 10. Митні режими 9 2 2 - 1 4 7 - - - - 7 
Тема 11. Митне 
оформлення. Декларування 

9 2 2 - 1 4 8 - - - 1 7 

Тема 12. Митний контроль 9 2 2 - 1 4 8 - - - 1 7 
Тема 13. Порушення 
митних правил та 
відповідальність за них. 
Провадження у справах про 
порушення митних правил 

9 2 2 - 1 4 8 - - - - 8 

Разом за змістовним 
модулем 2 

61 14 14 - 5 28 60 2 4 - 2 52 

Усього годин 
114 26 26 - 10 52 

11
6 

6 6 - 4 100 

ІНавчДЗ(Індивідуальне 
навчально-дослідне завдання) 

 - - - 6 - - - - - 4 - 

Усього годин за 3 семестр 
120 26 26 - 16 52 

12
0 

6 6 - 8 100 

Разом 
120 26 26 - 16 52 

12
0 

6 6 - 8 100 

5. Теми семінарських занять 

Навчальним планом не передбачено 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Митна справа і митна політика 2 - 

2. Митне право України як комплексна галузь права 2 - 

3.  Джерела митного права України 2 - 

4. Митні органи України як суб’єкти  митного права 2 - 

5. Митна служба України 2 2 

6. Проходження служби в митних органів України 2 - 

7. Країна походження товару 2 - 
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8. Митно-тарифне регулювання 2 2 

9.  Нетарифне регулювання 2 2 

10. Митні режими 2 - 

11. Митне оформлення. Декларування 2 - 

12. Митний контроль 2 - 

13. 
Порушення митних правил та відповідальність за них. 
Провадження у справах про порушення митних 
правил 

2 - 

 Разом 26 6 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено 

8. Самостійна (позаудиторна) робота 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Інд С/р Інд С/р 

1. Митна справа. Митна політика.  1 4 - 8 

2. Митне право України як комплексна галузь права 1 4 - 8 

3. Джерела митного права України - 4 1 8 

4. Митні органи України як суб’єкти  митного права 1 4 - 8 

5. Митна служба України 1 4 - 8 

6. Проходження служби в митних органів України 1 4 1 8 

7. Країна походження товару 1 4 - 7 

8. Митно-тарифне регулювання - 4 - 8 

9. Нетарифне регулювання - 4 - 8 

10. Митні режими 1 4 - 7 

11. Митне оформлення. Декларування 1 4 1 7 

12. Митний контроль 1 4 1 7 

13. 
Порушення митних правил та відповідальність за них. 

Провадження у справах про порушення митних правил 
1 4 - 8 

 ІНавчДЗ(Індивідуальне навчально-дослідне завдання) 6 - 4 - 

 Усього 16 52 8 100 

 Разом 68 108 

 

9. Індивідуальні завдання 
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З метою самостійного вивчення опрацювання частини програмного 

матеріалу з курсу «Митне право», поглиблення знань та вдосконалення умінь 

і навичок, отриманих у процесі лекційних та семінарських занять студенти 

мають виконувати деякі індивідуальні завдання. Індивідуальні завдання з 

зазначеного курсу заплановано трьох видів:  

1. ІЗ – індивідуальне завдання спрямоване на підготовку презентації з 

визначеної теми на практичному занятті та опрацювання додаткової 

літератури із дисципліни; 

2. ІНавчДЗ – індивідуально-навчальне дослідне завдання, яке 

спрямоване на дослідження, узагальнення матеріалу, опрацьованому на 

лекціях та практичних заняттях та написання й захист реферату з 

проблематики, теми яких студент обирає за власним бажанням з переліку тем, 

наведених викладачем. Вимоги до ІНавчДЗ та критерії його оцінювання 

містяться в окремих методичних рекомендаціях. 

10. Методи навчання 

Організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності при 

викладанні навчального курсу «Митне право» здійснюється на основі 

комплексного підходу і з використанням таких методів навчання.  

При передачі і сприйняття навчальної інформації :  

- інтерактивні методи навчання (відповіді на запитання і опитування 

думок студентів; дискусії, дебати, полеміки). 

- практичні (реферати, тематичні повідомлення, написання тез на 

науково-практичних заходах, статей тощо);  

- наочні на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ілюстрація, 

демонстрація); 

- інтегровані методи навчання (заняття-експеримент); 

- дистанційні методи навчання (за системою дистанційного навчання). 

При формуванні у студентів логічності мислення : пояснювально-

ілюстративні; репродуктивні; проблемного викладу; індуктивні та дедуктивні; 

частково-пошукові; інноваційні методи (компетентнісний, проектно-

дослідницький). 

При активізації навчально-пізнавальної діяльності: метод малих 

груп; навчальна дискусія диспут (обмін думками), круглі столи тощо. 

11. Очікуванні результати навчання з дисципліни 

За умови успішного вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

 - Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки; 

– Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи; 

– Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері 

правоохоронної діяльності, мати навички саморозвитку та самоосвіти 
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протягом життя, підвищення  професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності. 
 

12. Засоби оцінювання 

 

Застосування методів перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів ґрунтується на системному підході. Серед основних 

використовуються такі: спостереження за навчальною діяльністю студентів 

при вивченні навчальної дисципліни, яке дає змогу скласти уявлення про 

пізнавальні можливості студентів, їх ставлення до оволодіння знаннями, 

рівень самостійної підготовки тощо; усне опитування (індивідуальне, 

фронтальне, просте, складне) використовується у традиційній системі 

перевірки та оцінювання навчальних досягнень студентів шляхом постановки 

перед ними запитань за змістом навчального матеріалу та оцінюванні їх 

відповідей; письмовий контроль дозволяє повніше реалізувати діагностичну 

функцію, заощадити, виявити уміння логічного, послідовного викладення 

думок студентом; графічна перевірка індивідуалізує навчання, дає можливість 

ґрунтовно реалізувати діагностичну та освітню функції навчання, сприяє 

виявленню вміння та навичок студентів узагальнювати, класифікувати 

вивчений матеріал тощо; тестування при вивченні державно-правових явищ 

і інститутів в їх історичному просторі на певному підсумковому етапі 

сприяють визначенню рівню засвоєння поточного матеріалу і підготовки в 

подальшому до кваліфікаційного тесту випускника.  

У процесі викладання курсу «Правове регулювання службово-трудових 

відносин» використовуються таки види контролю знань, вмінь та навичок 

студентів:  

- діагностичний (попередній, нульовий). Попередній контроль 

(перевірка та оцінка залишкових знань) застосовується як передумова для 

успішного планування і керівництва навчальним процесом. Він проводиться 

на початку вивчення навчальної дисципліни з метою визначення загального 

рівня підготовки студентів до оволодіння її матеріалу. 

– поточний контроль. Поточний контроль знань, вмінь та навичок 

студентів слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 

навчального матеріалу з дисципліни; здійснюється у повсякденній навчальній 

роботі й виражається у систематичних спостереженнях викладача за 

навчальною діяльністю студентів та її оцінки на семінарських заняттях.  

– рубіжний контроль. Рубіжний (тематичний, модульний) контроль 

спрямований на перевірку засвоєння отриманих знань через триваліший 

період і охоплює значний за обсягом розділи курсу, проводиться у формі 

тестування і письмової контрольної роботи; 

– підсумковий контроль – перевірка рівня засвоєння знань, умінь 

студентів при вивчені дисципліни (екзамен). Основна мета підсумкового 

контролю – визначення рівня змісту узагальнених знань студентів за весь 
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період навчання з дисципліни, вміння застосовувати їх у практичній 

діяльності.  

Оцінювання знань, умінь та навичок – рейтингове, за багатобальною 

(100 бальною) шкалою. Порядок розподілу балів за видами контролю 

наведений нижче. 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторне 

тестування. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

тестування. 

 

13. Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання курсу. 

Для студентів денної форми навчання кожен змістовний модуль 

оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Під час контролю по першому змістовному модулю враховуються 

наступні види робіт та відповідні критерії: 

 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному 

занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів); 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при 

захисті індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 

балів; 

 тестування – до 24 балів. 

Під час контролю по другому змістовному модулю враховуються 

наступні види робіт та відповідні критерії: 

 повнота відповіді та активність роботи студента на практичному 

занятті оцінюється до 5 балів (7 практичних заняття по 5 балів = 30 балів); 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при 

захисті індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 

балів; 

 тестування – до 30 балів. 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за 

перший та другий змістовні модулі. 

Якщо студент додатково складає залік, то оцінювання на заліку враховує 

наступні критерії: 

 студент отримує два питання, які потребують змістовної відповіді, 

кожне з них оцінюється від 0 до 50 балів; 

 50-40 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність 

поняття, дали його чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з 

конкретного теоретичного положення.  

 39-29 балів отримують студенти, які правильно, але не повністю 

дали визначення поняття або поверхово проаналізували і зробили висновок з 

теоретичного положення.  
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 28-18 балів отримують студенти, які правильно, але лише частково 

визначили те чи інше поняття або частково проаналізували і зробили висновок 

з теоретичного положення.  

 17-0 балів отримують студенти, які частково і поверхово 

визначили те чи інше поняття або сформулювали висновок з теоретичного 

положення, допустивши неточності та помилки. 

В цьому випадку підсумкова оцінка визначається як середня в цілому 

двох змістовних модулів та заліку. 

Для студентів заочної форми навчання навчальна дисципліна 

оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Під час підсумкового контролю (заліку) враховуються наступні види 

робіт та відповідні критерії: 

 правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при 

захисті контрольної роботи студента оцінюється до 76 балів; 

 тестування – до 24 балів. 

Оцінки «зараховано» заслуговує студент, який  виявив повне (певне) 

знання навчального матеріалу, успішно (частково) виконав передбачені 

програмою завдання, засвоїв рекомендовану основну літературу. Оцінка 

«зараховано» виставляється студентам, які засвідчили системні (не системні) 

знання понять та принципів навчальної дисципліни і здатні до їх самостійного 

поповнення та оновлення (використання) під час подальшої навчальної роботи 

і професійної діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, 

пропуски, помилки, які зумовили некоректність окремих результатів та 

висновків.  

Оцінка «незараховано» виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною літературою, а також  студентам, у яких відсутні знання базових 

положень навчальної дисципліни або їх недостатньо для продовження 

навчання чи початку професійної діяльності. 

 Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – 

іспит) 

Поточна аудиторна та самостійна робота 
Підсумков

ий тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік 100+100+100 = 100 

           3 
100 100 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 
Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т

8 

Т

9 

Т

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 
Т1-13  

100 100 100  

 

Шкала оцінювання: національна 



17 

 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90–100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

14. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Митне 

право» для студентів спеціальності  262 – Правоохоронна діяльність денної 

форми навчання. / Укл. М.Л. Смолярова, Запоріжжя: Національний 

університет «Запорізька політехніка» 2022. 98 с. (Протокол № 2 від 29 серпня 

2022 р.).  

2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Митне право» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

спеціальності 262 – Правоохоронна діяльність. /Укл.: М.Л. Смолярова. 

Запоріжжя:  Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. 24 с. 

3. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Митне 

право» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 262 

– Правоохоронна діяльність. / Укл. М.Л.Смолярова. Запоріжжя: Національний 

університет «Запорізька політехніка», 2022. 22 с. 

15. Рекомендована література 

15.1. Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. 

Ст.141. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: https://bit.ly/2GeSeRP (дата 

звернення: 27.08.2022). 

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495 -VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2012. № 44-45, 46-47, 48. Ст. 552. Дата 

оновлення: 02.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495- 

17#Text (дата звернення: 27.08.2022). 

3. Податковий кодекс України від 02.11.2010 р. No 2755-VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2011. № 13-14, 15-16, 17. Ст. 112. Дата 
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оновлення: 21.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

(дата звернення: 27.08.2022). 

4. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 

року № 1777-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. №2. Ст.5. Дата 

оновлення: 17.06.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text 

(дата звернення: 27.08.2022). 

5. Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах 

контролю) через державний кордон України : Закон України від 4 листопада 

1999 року № 1212-XIV. Відомості Верховної Ради України. 

1999. № 51. Ст.454. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1212-14#Text (дата звернення: 

27.08.2022). 

6. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : Закон 

України від 22 грудня 1998 року № 331-XIV. Відомості Верховної Ради 

України. 1999. №11. Ст.78. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14#Text (дата звернення: 

27.08.2022). 

7. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту 

: 

Закон України від 22 грудня 1998 року № 330-XIV. Відомості Верховної 

Ради України. 1999. № 9-10. Ст.65. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14#Text (дата звернення: 

27.08.2022). 

8. Про захист національного товаровиробника від субсидованого 

імпорту :Закон України від 22 грудня 1998 року № 331-XIV. Відомості 

Верховної 

Ради України. 1999. №12-13. Ст.80. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-14 (дата звернення: 27.08.2020). 

9. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 

1991 р. № 959-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 29. Ст. 377. 

Дата оновлення: 17.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 

(дата звернення: 27.08.2022). 

10.Про Митний тариф України : Закон України від червня 2020 року № 

674-IX. Офіційний вісник України. 2020. № 55. Ст.1694. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11 (дата звернення: 

27.08.2022). 

11.Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України : 

Закон України від 21 січня 1994 року № 3857-XII. Відомості Верховної Ради 

України. 1994. №18. Ст.101. Дата оновлення: 03.07.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text (дата звернення: 

27.08.2022). 

12. Положення про Державну митну службу України : затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227. 

Офіційний вісник України. 2019. № 26. Ст.900. Дата оновлення: 
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27.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019- 

%D0%BF#Text (дата звернення: 27.08.2022). 

15.2. Література: 

Основна література 

1. Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Булана В.В. 

Основи митної справи в Україні: підручник / П.В. Пашко (ред.). Київ : 

Знання, 2008. 652 с. 

2. Бойко В. М. Митне право України: навч. посіб. Київ: Правова єдність; 

Алерта, 2015. Т. 1. 2015. 528 с. 

3. Бойко В. М. Митне право України: навч. посіб. Київ: Правова єдність; 

Алерта, 2015. Т. 2. 2015. 618 с. 

4. Вишневецька Л.І. Митна статистика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл.. Київ : Професіонал, 2008. 352 с. 

5. Войцещук А.Д., Каленський М.М., Барабаш С.І., Гоя О.В., Савчук С.С. 

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: підручник для 

студ. вищих навч. закл. / А.Д. Войцещук (заг.ред.). Хмельницький : 

Інтрада, 2008. 328 c. 

6. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 696 с. 

7. Денисенко В.В. Правове забезпечення митної політики : міжнародно-

правові стандарти та українське законодавство : навч. посіб. / В. В. Денисенко  

Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 326 с. 

8. Денисенко В.В. Словник митних термінів.  Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.  

135 с. 

9. Додін Є.В. Експерт та спеціаліст у митній справі України: Навч. посіб. 

/ 

Одеська національна юридична академія. Одеса : Юридична література, 

2004. 72 с. 

10. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного 

контролю: підручник для студ. вищих навч. закл. / Львівська комерційна 

академія.Київ : Центр учбової літ-ри, 2007. 432 с. 

11. Зима О. Т. Митне право: конспект лекцій. Харків: Право, 2018. 126 с. 

12.Кельман І.І., Вільковський Є.К., Ємченко І.В., Закулісов А.П., 

Шийко І.І. Технічні засоби митного контролю: підручник для студ. вищ. навч. 

закладів / Національний транспортний ун-т ; Транспортна Академія 

України. Львів : Тріада плюс, 2007. 392 с. 

13. Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення та 

шляхи забезпечення: монографія / И. Г. Бережньок, О. П. Гребельнік та ін.; за 

заг. ред. П. В. Пашка. Київ: Знання, 2012. 238 с. 

14. Митна справа: підручник / М. І. Крупка [та ін.]. Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2017. 572 с. 

15. Митне право України : навч. посіб. / Ю.В. Іщенко, В.П. Чабан, 

В.М. Дорогих; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. Київ : Юрінком 

Інтер, 2010. 295 с. 
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16. Митне право України: Навч. посіб./ За ред. В.В. Ченцова. К.: Істина, 

2007. 328с.  

17. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / За заг. 

ред. 

Додіна Є. В. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 488 с. 

18. Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними 

органами: монографія. Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. 332 с. 

19. Прокопенко В. В. Виконання митних формальностей при 

переміщенні 

товарів через митний кордон України різними видами транспорту: 

монографія. Дніпро: Ун-т митної справи та фінансів. 2018. 336 с. 

20. Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в 

Україні: колект. монографія / М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи 

та фінансів. Дніпро: Гельветика, 2018. 272 с. 

21. Цаліна Д. С. Порядок митного оформлення товарів при їх 

переміщенні 

через митний кордон України: монографія. Харків: Факт, 2010. 176 с. 

Додаткова література 

22. Біленець Д.А. Правовий режим зони митного контролю : дис. канд. 

юрид.наук : 12.00.07 / Нац. ун-т «Одеська юрид. акад» Одеса, 2015. 198 с. URL: 

https://bit.ly/2ZVSNH3 

23.Ільченко К.Р. Порядок та підстави переміщення через митний кордон 

України продуктів морського та річкового промислу : дис. канд. юрид. 

наук : 12.00.07 / Нац. ун-т «Одеська юрид. акад» Одеса, 2016. 193 с. URL: 

https://bit.ly/35QEuaq 

24. Кеча А.С. Адміністративно-правове регулювання державної 

реєстрації 

речових прав на нерухоме майно : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. 

ун-т «Одеська юрид. акад» Одеса, 2016. 228 с. URL: https://bit.ly/3j0XLdj 

25. Русских Т.В. Концепція норм м’якого права у сфері регулювання 

митних відносин в Україні : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. ун-т 

«Одеська юрид. акад» Одеса, 2015. 178 с. URL: https://bit.ly/3myON9j 

26. Федотов О.П. Адміністративно-правова концепція здійснення 

державної митної справи: теорія та практика : дис. докт. юрид. наук : 12.00.07 

/ Нац. ун-т «Одеська юрид. акад» Одеса, 2016. 457 с. URL: 

https://bit.ly/3hOLO8O 

27. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів: 

Навч.-метод. посіб. К.: Кондор, 2007. 330 с. 

28. Яковлєв І.П. Форми і методи публічного адміністрування у 

державній 

митній справі : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. ун-т «Одеська 

юрид. акад» Одеса, 2016. 224 с. URL: https://bit.ly/2Hlt18V. 
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