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Назва навчальної 

дисципліни 

МИТНА СПРАВА 

варіативна дисципліна професійної підготовки 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра підприємництва і права 

Контактні дані 

розробників, які 

залучені до 

викладання 

Викладач: Світлана МОРОЗ, к.п.н., доцент, доцент 

кафедри підприємництва і права. 

Контакти: ауд. 484 (навчальний корпус № 4)  

e-maіl: svіtlana.moroz@pdaa.edu.ua, тел. +380509808232, 

сторінка викладача 

https://www.pdaa.edu.ua/people/moroz-svіtlana-eduardіvna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Спеціальність 075 Маркетинг 

Попередні умови 

для вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Базові знання з інформатики та комп’ютерної техніки, 

підприємництва, управління й економіки.  

Анотація до курсу 

Дисципліна «Митна справа» є прикладною та передбачає формування 

готовності майбутніх маркетологів проводити основні митні операції у процесі 

просування товарів на зовнішні ринки, розуміти їх сутність та порядок 

здійснення. У межах тем дисципліни вивчаються основні/засадничі положення 

митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні; розглядаються правові засади митної справи та митної 

політики; аналізуються особливості застосування митних режимів, здійснення 

митного контролю, митного оформлення та митного оподаткування товарів і 

транспортних засобів.  

Опис навчальної дисципліни 

Елементи характеристики 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Загальна кількість годин -  120 

Кількість кредитів ЄКТС–  4 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача 

вищої освіти (обов`язкова чи вибіркова) 
вибіркова 

Рік навчання (курс) 2  

Семестр 3  

Лекції (годин) 16  

Практичні (семінарські) (годин) 24  

Лабораторні (годин)   

Самостійна робота (годин) 80  

в т. ч. індивідуальні завдання (вказати вид) 

(годин) 
  

Вид семестрового контролю залік  

mailto:svitlana.moroz@pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/people/moroz-svitlana-eduardivna


  
Передреквізіти і постреквізіти. Передумовою для вивчення навчальної 

дисципліни «Митна справа» є базові знання здобувачів вищої освіти з інформатики 

та комп’ютерної техніки, підприємництва, управління та економіки. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи 

теоретичних знань та практичних навичок, які дозволять проводити основні 

митні операції у процесі просування товарів на зовнішні ринки, розуміти їх 

сутність та порядок здійснення. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні 

цілісної системи науково-практичних знань у галузі митної справи та 

спрямовані на розвиток професійних компетенцій майбутніх маркетологів, 

пов’язаних з митним обслуговуванням комерційних операцій підприємств – 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни:  

Тема 1. Митна політика і митна справа.  

Тема 2. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні.  

Тема 3. Митний контроль.  

Тема 4. Митне оформлення.  

Тема 5. Декларування товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення.  

Тема 6. Застосування митних режимів, нарахування та сплата митних 

платежів.  

Тема 7. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України.  

Тема 8. Види митних правопорушень, відповідальність за такі 

правопорушення. 

Очікувані результати навчання:  

Компетентності:  

Загальні:  

ЗК-1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Фахові:  

ФК-4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. 

ФК-12. Здатність організовувати митний супровід комерційної діяльності 

підприємств. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 20. Знати теоретичні основи митної справи, механізм функціонування 

митно-тарифної системи України, процедури митного контролю та митного 

оформлення, порядок декларування товарів та інших предметів. 

ПРН 21. Вміти класифікувати товари для цілей митного контролю та 

митного оформлення, визначати митний режим, формувати митну декларацію, 

розраховувати митну вартість та митні платежі, здійснювати митне оформлення 

товарів.  



  
Дидактична карта навчальної дисципліни 

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

Лекція № 1. Митна 

політика і митна справа 

(2 год.) 

1. Поняття митної політики 

та митної справи.  

2. Принципи митної 

політики.  

3. Роль та місце митної 

справи в економічному 

розвитку України на 

сучасному етапі. 

Лекція  МН 1, МН 2 

 

Доповіді/есе/ 

презентація 

– 5* балів. 

1. Законодавство України з 

питань державної митної справи 

(2 год.).  

2. Завдання митних органів 

України (2 год.). 

3. Взаємовідносини митних 

органів України з іншими 

органами та особами (2 год.).  

4. Інформування, консульту-

вання та попередні рішення з 

питань державної митної справи 

(2 год.).  

1, 3, 5  Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 

Лекція № 2. Митно-

тарифне регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні 

(2 год.) 

1. Мета й особливості 

державного регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. 

2. Суть митно-тарифного та 

нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

3. Поняття Єдиного 

митного тарифу України, 

Мито, його види та 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН 1, МН 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповіді/есе/ 

презентація 

– 5* балів; 

вирішення 

ситуаційних 

завдань; 

створення 

mind map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначення країни 

походження товарів (2 год.). 

2. Міжнародні правила інтер-

претації комерційних термінів 

(2 год.).  

3. Митна вартість товару 

(2 год.).  

4. Звільнення від сплати мита, 

тарифні преференції (2 год.). 

5. Українська класифікація 

товарів зовнішньоекономічної 

діяльності: сутність принципи та 

правила кодування (2 год.). 

1, 2, 3, 4, 5, 

9 

Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 



  

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

механізм нарахування  

Практичне заняття № 1 

УКТЗЕД як елемент 

системи митного 

регулювання (2 год.) 

Практичне заняття № 2 

Класифікація товарів для 

митних цілей (2 год.) 

 

Практикум 

 

 

 

Практикум 

 

МН 3 

 

 

 

МН 3 

 

За тему – 2 

бали 

 

 

За тему – 2 

бали 

 

Лекція № 3. Митний 

контроль (2 год.) 

1. Поняття митного 

контролю 

2. Основні складові 

митного контролю 

3. Організаційні засади 

митного контролю 

Практичне заняття № 3 

(2 год.) Особистий огляд – 

виняткова форма 

митного контролю 

(2 год.) 

Практичне заняття № 4 

(2 год.) Митне 

забезпечення (2 год.) 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум  

 

 

 

 

Практикум 

МН 1, МН 2 

 

 

 

 

 

 

 

МН 3 

 

 

 

 

МН 3 

Доповіді/есе/ 

презентація/ 

– 5* балів; 

вирішення 

ситуаційних 

завдань, 

кейси, 

рольові ігри. 

За тему –2 

бали 

 

 

 

За тему – 2 

бали 

 

 

1. Вибірковість митного 

контролю (1 год.). 

2. Тривалість перебування під 

митним контролем (1 год.). 

3. Строки пред`явлення 

митному органу товарів і 

транспортних засобів для 

митного контролю (1 год.). 

4.Залучення спеціалістів та 

експертів для участі у 

здійсненні митного контролю 

(1 год.). 

5. Використання для 

здійснення митного контролю 

технічних та спеціальних 

засобів і службових собак 

(1 год.). 

6. Зони митного контролю 

(1 год.).  

7. Документи та відомості, 

необхідні для здійснення 

митного контролю (1 год.). 

1, 3, 6, 7 Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 



  

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

8. Порядок і форми здійснення 

митного контролю: перевірка 

документів та відомостей 

митним органом, митний 

огляд, облік товарів і 

транспортних засобів 

комерційного призначення, 

усне опитування громадян та 

посадових осіб підприємств, 

проведення документальних 

перевірок з дотримання вимог 

митного законодавства та ін. 

(1 год.). 

9. Особливі процедури митного 

контролю (1 год.). 

10. Поняття системи 

управління ризиками для 

здійснення митного контролю 

(1 год.). 

 

Лекція № 4. Митне 

оформлення (2 год.) 

1. Мета митного 

оформлення.  

2. Місце, час і строки 

здійснення митного 

оформлення.  

3. Присутність декларантів 

під час митного 

оформлення.  

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН 1, МН 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповіді/есе/ 
презентація/ – 
5* балів; 
вирішення 
ситуаційних 
завдань, 
створення 
mind map. 
 

 

 

1. Митні експертизи в рамках 

процедур митного контролю та 

митного оформлення (2 год.)  

2. Митне оформлення товарів, 

що переміщуються у складі 

вантажів з допомогою (2 год.)  

3. Подання митним органам 

актів, складених 

підприємствами (2 год.) 

4. Порядок завершення 

1, 3, 8, 13, 

14 

Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 



  

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

Практичне заняття № 5 

Митна декларація як 

основний документ 

митного оформлення 

(2 год.) 

Практичне заняття № 6 

Структура та 

заповнення митної 

декларації (2 год.) 

Практикум  

 

 

 

 

Практикум  

МН 3 

 

 

 

 

МН 3 

 

За тему – 2 

бали 

 

 

 

За тему –2 

бали 

 

 

митного оформлення (2 год.)  

5. Відмова у митному 

оформленні (2 год.) 

Лекція № 5. Декларування 

товарів і транспортних 

засобів комерційного при-

значення (2 год.) 
1. Процедура декларуван-

ня: сутність, форми 

декларування, умови та 

порядок їх застосування. 

2. Митні декларації та 

умови їх використання. 

Місце та строки 

декларування. 

3. Митна брокерська 

діяльність. 

Практичне заняття № 7 

Митна брокерська 

діяльність (2 год.) 

Практичне заняття № 8 

Документи, що 

супроводжують митне 

оформлення товарів 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум  

 

 

Практикум  

МН 1, МН 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН 3 

 

 

МН 3 

Доповіді/есе/ 

Презентація 

– 5* балів; 

вирішення 

ситуаційних 

завдань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За тему – 2 

бали 

 

За тему – 2 

бали 

 

1. Порядок прийняття митних 

декларації митним органом 

(1 год.). 

2. Відмова митного органу у 

прийнятті митної декларації 

(1 год.).  

3. Помилки у митній 

декларації. Зміна, відкликання 

та визнання митної декларації 

недійсною (1 год.). 

4. Поняття «декларант», його 

обов`язки, права та 

відповідальність (1 год.). 

5. Класифікація зовнішньо-

торговельних документів 

(1 год.).  

6. Основні види зовнішньо-

торговельних документів: їх 

зміст і призначення, проблеми 

уніфікації та стандартизації 

(1 год.).  

1, 3, 4, 7, 14 Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 



  

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

(2 год.) 7. Поняття і основні види 

зовнішньоторговельних 

договорів (1 год.).  

8. Вимоги українського 

законодавства щодо змісту 

зовнішньоторговельних доку-

ментів (контрактів) (1 год.).  

9. Визначення характеру угоди. 

10. Зміст зовнішньоторговель-

них контрактів, їх постатейні 

умови, що забезпечують 

інтереси вітчизняних учасників 

зовнішньоекономічної діяль-

ності, застосування типових 

форм контрактів і загальних 

умов поставок товарів (1 год.).  

Лекція № 6. Застосування 

митних режимів, 

нарахування та сплата 

митних платежів. 

1. Поняття митних режимів 

та їх застосування. 

2. Митна вартість, як 

основа нарахування 

митних платежів. 

3. Механізм розрахунку і 

стягнення митних 

платежів.  

Практичне заняття № 9 

Розрахунок митної 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум  

 

МН 1, МН 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН 3 

 

Доповіді/есе/ 

презентація 

– 5* балів; 

вирішення 

ситуаційних 

завдань.  

 

 

 

 

 

 

За тему – 2 

бали 

1. Митний статус товарів 

(1 год.). 

2. Випуск товарів для вільного 

обігу на митній території 

України (1 год.).  

3. Порядок поміщення товарів 

у митний режим експорту 

(1 год.). 

4. Особливості митних режимів 

реекспорту та реімпорту 

(1 год.).  

5. Особливості митного 

режиму транзит (1 год.).  

6. Порядок поміщення товарів 

1, 3, 5, 6, 8 Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 



  

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

вартості з урахуванням 

правил Інкотермс (2 год.) 

Практичне заняття № 10  

Нарахування митних 

платежів (2 год.). 

 

 

Практикум 

 

 

МН 3 

 

 

 

За тему – 2 

бали 

 

у митні режими тимчасового 

ввезення та тимчасового 

вивезення (1 год.). 

7. Особливості поміщення 

товарів у митний режим 

митний склад (1 год.).  

8. Особливості митних режимів 

вільна митна зона та безмитна 

торгівля (1 год.).  

9. Порядок поміщення товарів 

у митні режими переробка на 

митній території та переробка 

за межами митної території 

(1 год.).  

10. Митний режим знищення 

або руйнування та його 

характеристика (1 год.). 

11. Особливості митного 

режиму відмова на користь 

держави (1 год.). 

12. Методи визначення митної 

вартості (1 год.). 

13. Використання правил 

IКОТЕРМС для визначення 

митної вартості. Класифікація 

митних платежів (1 год.).  

14. Порядок нарахування і 

сплати акцизного податку та 

податку на додану вартість 

(1 год.). 



  

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

Лекція № 7. Переміщення і 

пропуск товарів, 

транспортних засобів 

комерційного призначення 

через митний кордон 

України (2 год.) 

1. Загальні положення щодо 

умов та порядку 

переміщення і пропуску 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення через митний 

кордон України 

2. Попереднє повідомлення 

митних органів про намір 

ввезти товари на митну 

територію України.  

3. Строки доставки товарів 

та документів у місце, 

визначене митним органом.  

Практичне заняття № 11  

Митний режим 

безмитної торгівлі 

(діяльність магазинів 

безмитної торгівлі) 

(2 год.). 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

МН 1, МН 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН 3 

Доповіді/есе/ 

презентація/ 

– 5* балів; 

вирішення 

ситуаційних 

завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За тему – 2 

бали 

 

1. Засоби та способи 

переміщення товарів (1 год.). 

2. Митні формальності на 

транспорті (1 год.). 

3. Права та обов`язки 

перевізника (1 год.). 

4. Пункти пропуску через 

державний кордон України 

(1 год.). 

5. Заборона та обмеження щодо 

переміщення певних товарів 

через митний кордон України 

(1 год.). 

6. Подання документів та 

відомостей митним органам у 

пунктах пропуску (1 год.). 

7. Тимчасове зберігання 

товарів під митним контролем. 

Поняття митного складу та 

умови розміщення товарів на 

митних складах (1 год.). 

8. Вільна митна зона 

комерційного, сервісного та 

промислового типу: поняття, 

умови зберігання та 

розпорядження товарами 

(1 год.). 

9. Вантажний митний 

комплекс: поняття та види 

митних послуг (1 год.). 

1, 3, 6, 7, 13 Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 



  

Тема заняття, кількість 

годин 

Форма 

діяльності 

Методи 

навчання і 

оцінювання 

Оцінювання 

аудиторної 

роботи 

Завдання самостійної роботи, 

годин 

Джерела 

інформації 

Оцінювання 

самостійної, 

роботи 

Термін 

виконання 

самостійної 

роботи 

10. Розпорядження товарами, 

транспортними засобами 

комерційного призначення, 

валютними цінностями, 

дорогоцінними металами та 

дорогоцінним камінням і 

коштами, одержаними від 

реалізації товарів (1 год.).  

Лекція № 8. Види митних 

правопорушень, 

відповідальність за такі 

правопорушення. 

1. Поняття та суспільна 

небезпечність контрабанди. 

2. Поняття порушення 

митних правил як 

адміністративного 

правопорушення.  

3. Склад митного 

адміністративного 

правопорушення та 

відповідальність за 

порушення митних правил.  

Практичне заняття № 12 

Класифікація порушень 

митних правил за 

характерними ознаками 

(2 год.) 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

МН 1, МН 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МН 3 

Доповіді/есе/ 

презентація 

– 5* балів; 

вирішення 

ситуаційних 

завдань.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За тему – 2 

бали 

 

1. Запобігання та протидія 

контрабанді (2 год.) 

2. Відповідальність за 

вчинення контрабанди (2 год.)  

3. Види порушень митних 

правил (2 год.) 

4. Види відповідальності за 

порушення митних правил 

(2 год.) 

 

 

1, 3, 13, 15, 

16 

Тестування 

за темою 3 

бали 

 

До 

проведення 

наступного 

аудиторного 

заняття 

* - протягом вивчення навчальної дисципліни студент обов'язково виконує по кожному програмному результату навчання за будь якою темою на вибір 1 доповідь або 

реферат та 1 презентацію (всього за курс - 1 доповідь, 1 реферат, 2 презентації). Тестування і виконання завдань самостійної роботи обов'язкове по всім темам. 



  
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Мультимедіа-, відео- і звуковідтворююча, проекційна апаратура; 

комп`ютери, програмне забезпечення MD office, QDProfessional, а також 

програмне забезпечення для підтримки дистанційного навчання, Інтернет-

опитування, для створення mind map та ін.  

Політика навчальної дисципліни 

Політика навчальної дисципліни «Митна справа» спрямована на розвиток 

професійної ерудованості майбутніх маркетологів, підвищення загальної 

культури і обізнаності у питаннях митної справи; формування здатності 

здобувачів вищої освіти вчиняти дії відповідно до приписів правових норм, 

вміння використовувати у практичній діяльності знання з митної справи, 

реалізовувати і захищати свої суб`єктивні права і законні інтереси, виконувати 

юридичні обов`язки у процесі переміщення товарів через митний кордон 

України.  

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

аудиторні заняття (лекції та семінари) курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. Пропущенні заняття 

відпрацьовуються в індивідуальному порядку (в усній формі). У будь-якому 

випадку студенти зобов`язані дотримуватися термінів виконання усіх видів 

робіт, передбачених програмою дисципліни. 

Підготовка до практичних занять. Вивчення навчальної дисципліни 

«Митна справа» потребує: підготовки до практичних занять; виконання 

індивідуально-дослідних завдань згідно з програмою дисципліни; опрацювання 

рекомендованої основної та додаткової літератури. Підготовка та участь у 

практичних заняттях передбачає: ознайомлення з програмою навчальної 

дисципліни та планами практичних занять; вивчення теоретичного матеріалу; 

виконання завдань, запропонованих для самостійного опрацювання, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей). 

Літературні джерела. Студенти заохочуються до використання 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконуватимуть письмові 

роботи з обов`язковим дотриманням академічної доброчесності. Роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.  

Формування soft skills. Політика навчальної дисципліни «Митна справа» 

також ураховує сучасні вимоги до соціальних навичок (soft skills) та полягає у 

розвитку комунікаційних якостей, гнучкості розуму, творчих (креативних) 

здібностей, внутрішньої мотивації студентів до навчання за рахунок надання 

можливості самостійного пошуку, відкриття істин, активізації уваги та 

пізнавальної діяльності. Ми прагнемо до перетворення контингенту здобувачів 

вищої освіти у єдиний колектив (згуртовану команду) під час розгляду та 

критичного аналізу тем аудиторних занять з митної справи. 



  
Контроль успішності студентів: поточний (систематична перевірка 

розуміння та засвоєння теоретичного навчального матеріалу, вміння 

використовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань тощо), 

проміжні атестації (після вивчення тем 1-4 та 5-8) і підсумкова атестація – залік 

(виявлення рівнів засвоєння навчальної дисципліни у цілому, розуміння 

здобувачами вищої освіти навчального матеріалу, взаємозв`язків змісту 

навчального матеріалу, логіки його засвоєння). 

Політика доброчесності 

Жодні форми порушення академічної доброчесності у процесі опанування 

дисципліни «Митна справа» не толеруються. Здобувачам вищої освіти 

пояснюються принципи академічної доброчесності у Полтавській державній 

аграрній академії (https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist),  

сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату.  

Зі студентами обговорюється важливість уміння самостійно здобувати, 

критично осмислювати й використовувати нові знання протягом усього життя 

та цінності і функції академічної доброчесності.  

Здобувачі вищої освіти заохочуються до самостійного виконання завдань 

з  коректним посиланням на джерела інформації.  

Система оцінювання результатів навчання та вимоги 

Відвідування лекційних та практичних занять є обов`язковим для всіх 

студентів. За об`єктивних причин, визначених Положеннями про освітній 

процес ПДАА https://www.pdaa.edu.ua/content/polozhennya-pro-osvitnyu-diyalnist, 

навчання може відбуватись відповідно до індивідуального навчального плану, 

затвердженого у визначеному порядку.  

Система оцінювання навчальних досягнень студентів національна та ECTS  
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов`язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з обов`язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

Методи оцінювання: усний контроль (усний індивідуальний, усний 

фронтальний, усний кооперовано-груповий); письмовий контроль (письмовий 

індивідуальний, письмовий фронтальний); тестовий контроль; контроль 

практичної діяльності (виконання контрольних практичних завдань, написання 

доповідей, есе, створення презентацій, вирішення ситуаційних завдань, завдань 

https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist
https://www.pdaa.edu.ua/content/polozhennya-pro-osvitnyu-diyalnist


  
з пошуку інформації, її структурування, зокрема шляхом створення Mind map); 

метод самоконтролю.  

Критерії оцінювання: Викладач зобов`язаний на початку вивчення 

навчальної дисципліни «Митна справа» надати студентам відомості про 

критерії оцінювання завдань самостійної роботи, у т.ч. й індивідуальних 

завдань, пояснити систему накопичення балів за результатами самостійної 

роботи впродовж семестру. 

Переліки питань і завдань до поточного, проміжного (теми 1-4 та 5-8) 

видів контролю та семестрового контролю разом з критеріями оцінювання 

результатів проходження цих контролів також надаються студентам на початку 

семестру, у якому вивчається дисципліна. 

ПРН Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 20. Знати 

теоретичні основи 

митної справи, механізм 

функціонування митно-

тарифної системи 

України, процедури 

митного контролю та 

митного оформлення, 

порядок декларування 

товарів та інших 

предметів. 

 

словесні методи: лекція, бесіда; 

наочні методи: демонстрування, 

ілюстрування; 

практичні методи: вправи, практичні 

роботи, робота з навчально-методичною 

літературою: а) конспектування, д) 

підготовка реферату, 

методи самостійної роботи вдома: 

завдання самостійної роботи; 

робота під керівництвом викладача: 

виконання практичних завдань; 

методи формування пізнавальних 

інтересів: створення ситуації інтересу; 

ситуації новизни навчального матеріалу; 

метод використання життєвого досвіду; 

навчальні дискусії для вирішення 

проблемної ситуації; 

методи усного контролю: обговорення 

теоретичних питань, доповіді, дискусії; 

методи письмового контролю: 

письмове виконання практичних 

завдань, написання есе, створення mind 

map; 

тестовий контроль: розв’язування 

тестів; 

інтерактивні методи: дискусії, 

диспути, проектування професійних 

ситуацій; мозковий штурм, кейс-метод; 

проектування професійних ситуацій;  

комп’ютерні і мультимедійні методи: 

використання мультимедійних 

презентацій; дистанційне навчання. 

- розв’язування тестів; 

- виконання вправ на 

практичних заняттях; 

- презентація, 

доповідь, реферат, 

есе, mind map; 

- виконання завдань 

самостійної роботи 

 

ПРН 21. Вміти 

класифікувати товари 

для цілей митного 

контролю та митного 

оформлення, визначати 

митний режим, 

формувати митну 

декларацію, 

розраховувати митну 

вартість та митні 

платежі, здійснювати 

митне оформлення 

товарів. 

 

- розв’язування тестів; 

- виконання вправ на 

практичних заняттях; 

- презентація, 

доповідь, реферат, 

есе, mind map; 

- виконання завдань 

самостійної роботи 

 

Критерієм успішного навчання є досягнення здобувачем вищої освіти 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання. 

  



  
Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Відсоток у підсумковій 

оцінці з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість 

балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень оцінок, 

балів 
ПРН 20. Знати теоретичні основи 
митної справи, механізм 
функціонування митно-тарифної 
системи України, процедури 
митного контролю та митного 
оформлення, порядок 
декларування товарів та інших 
предметів. 

50 50 30 

ПРН 21. Вміти класифікувати 
товари для цілей митного 
контролю та митного оформлення, 
визначати митний режим, 
формувати митну декларацію, 
розраховувати митну вартість та 
митні платежі, здійснювати митне 
оформлення товарів. 

50 50 30 

Разом 100 100 60 

Форми оцінювання результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Форма оцінювання 

Розв’язування 
тестів 

Виконання 
вправ на 

практичних 
заняттях 

Презентація, 
доповідь, 

реферат, есе, 
mind map 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи 
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ПРН 20. Знати теоретичні 
основи митної справи, механізм 
функціонування митно-
тарифної системи України, 
процедури митного контролю 
та митного оформлення, 
порядок декларування товарів 
та інших предметів. 

3 12 2 12 5 10 4 16 

ПРН 21. Вміти класифікувати 
товари для цілей митного 
контролю та митного 
оформлення, визначати митний 
режим, формувати митну 
декларацію, розраховувати 
митну вартість та митні 
платежі, здійснювати митне 
оформлення товарів. 

3 12 2 12 5 10 4 16 

Всього 6 24 2 24 10 20 8 32 



  
Форми, шкала та критерії оцінювання результатів навчання при 

проведенні поточного контролю успішності здобувачів вищої освіти: 

– розв’язування тестів (по кожній темі 10 тестових завдань). Бали: від 0 

до 3 (по 0,3 бали за кожну правильну відповідь); 

– підготовка доповіді, реферату, есе, mind map – протягом вивчення тем 

навчальної дисципліни студент обов’язково виконує по кожному програмному 

результату навчання за будь якою темою на вибір – 1 доповідь, або реферат, або 

есе, або mind map (всього за курс – 1 доповідь/реферат), 1 есе/mind map ). Бали: 0-5: 

 4-5 балів – проблема, яка розглядається у рефераті, викладена повно, 

послідовно, логічно; список використаних джерел – 5-6 позицій, відповідає 

діючому стандарту оформлення бібліографії: здобувач при захисті 

реферату повністю демонструє засвоєний результат навчання за темою 

реферату; 

 2-3 балів – тема реферату викладена досить повно, але є певні 

недоліки щодо відповідності результату навчання, логіки викладу; 

бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає сучасним 

правилам, але містить певні помилки; здобувач при захисті реферату не 

повністю володіє матеріалом щодо результату навчання за темою 

реферату; 

 0-1 бали – тема реферату нерозкрита або ж не повністю розкриває 

заявлений результат навчання, у бібліографічному списку менше 2 

наукових джерел, і він подається не за сучасними правилами, здобувач 

відмовляється від захисту. 

– підготовка презентації – протягом вивчення навчальної дисципліни 

студент обов’язково виконує по кожному програмному результату навчання за 

будь якою темою на вибір 1 презентацію (всього за курс – 2 презентації). Бали: 0-5: 

 4-5 балів – зміст презентації відповідає темі та результату навчання; 

презентація оформлена самостійно, правильно, якісно, дотримані всі 

вимоги щодо технічного й естетичного оформлення роботи й 

орфографічного стандарту, наявність електронного (на носієві) матеріалу 

презентації. 

 2-3 балів – незначні недоліки у відповідності теми презентації 

заявленому результату навчання, виконанні презентації та її оформленні. 

 0-1 бали – суттєві недоліки або ж повна невідповідність теми 

презентації результату навчання, вимогам щодо обсягу, оформлення та 

викладу змісту презентації. 

– виконання вправ на практичних заняттях. Практичне заняття 

складається з двох частин. Перша частина занять – індивідуальне опитування, 

включає різні форми виявлення ступеня засвоєння теоретичного матеріалу. Друга 

частина відводиться на розв’язання вправ і практичних задач, які оцінюються за 

шкалою від 0 до 2 балів за такою схемою: 

 2 бали – студент правильно вирішив задачу, сформулював 

обґрунтований висновок з посиланням на конкретні нормативно-правові 

акти; розрахунки здійснені вірно;  



  
 0-1 бали – студент не вирішив задачу, або вирішив задачу з 

помилками. 

– завдання самостійної роботи здобувач виконує за всіма темами 

дисципліни. Бали: 0-4: 

 3-4 бали – за виконання письмового практичного завдання, що 

повністю розкриває засвоєний результат навчання; 

 0-2 бали – за виконання письмового практичного завдання, що не 

повною мірою розкриває засвоєний результат навчання. 

Форма проведення семестрового контролю згідно з робочим та 

навчальним планом – залік. 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

Години 
(лекції/п

ракт./ 
самост.) 

Назва теми 

Розподіл балів  
за види навчальної роботи студентів 

Разом 
по  

темі 

Виконання 
вправ на 

практичних 
заняттях 

Презентація, 
доповідь, есе, 

mind map  

Тесту-
вання 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи 

2/0/8 
Тема 1. Митна політика і 
митна справа. 

- 5* 3 4 12 

2/4/10 

Тема 2. Митно-тарифне 
регулювання зовнішньо-
економічної діяльності в 
Україні. 

4  3 4 11 

2/4/10 Тема 3. Митний контроль. 4 5* 3 4 16 

2/4/10 Тема 4. Митне оформлення. 4  3 4 11 

 
Проміжний контроль/ 
атестація 

12 10 12 16 50 

2/4/10 

Тема 5. Декларування 
товарів і транспортних 
засобів комерційного 
призначення. 

4 5* 3 4 16 

2/4/14 

Тема 6. Застосування 
митних режимів, 
нарахування та сплата 
митних платежів. 

4  3 4 11 

2/2/10 

Тема 7. Переміщення i 
пропуск товарів, 
транспортних засобів 
комерційного призначення 
через митний кордон 
України. 

2 5* 3 4 14 

2/2/8 

Тема 8. Види митних 
правопорушень, 
відповідальність за такі 
правопорушення. 

2  3 4 9 

 
Проміжний контроль/ 
атестація 

12 10 12 16 50 

 Залік     100 
 Всього 24 20 24 32 100 

* - протягом вивчення навчальної дисципліни студент обов'язково виконує по кожному програмному 

результату навчання за будь якою темою на вибір 1 доповідь або реферат та 1 презентацію (всього за курс - 1 доповідь, 

1 реферат, 2 презентації). Тестування і виконання завдань самостійної роботи обов'язкове по всім темам. 
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