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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Митні правила перетину кордону та переміщення товарів» орієнтована на формування 

загальних навиків щодо перетину кордону громадянами та переміщення товарів через митні кордони. Вивчення 

дисципліни сприятиме формуванню знань щодо дозволених безподаткових перевезень через митні кордони, а 

також сприятиме усвідомленню масштабу податкових зобов’язань зі сплати митних податків залежно від обсягу 

та виду товару, що перевозиться через митні кордони. 

За наслідками вивчення дисципліни формується загальне розуміння особливостей перетину кордонів 

країн світу та правил митного оподаткування за переміщення товарів.   

 

Структура курсу 

 

Години 

(лекції/ 

практичні) 

Тема Результати навчання Завдання 

 1. Переміщення товарів  

через митний кордон 

України громадянами та 

їх оподаткування 

Засвоїти правові норми щодо порядку 

перетину митних кордонів та правил 

переміщення товарів громадянами. 

Тести, 

питання  
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 2. Порядок переміщення 

(пересилання) через 

митний кордон України 

установами та 

організаціями товарів, 

культурних цінностей та 

прав інтелектуальної 

власності 

Знати порядок переміщення товарів через 

митний кордон України установами та 

організаціями. Розрізняти порядок 

проходження кордону у різних видах 

пунктів пропуску. 

Питання, 

колективне 

обговорення 

 3. Порядок переміщення 

(пересилання) через 

митний кордон України 

товарів суб’єктами 

господарювання в різних 

митних режимах 

Знати порядок та митні правила 

переміщення товарів залежно у різних 

митних режимах. Розуміти процедуру 

здійснення митного оформлення 

Кейси, 

колективне 

обговорення 

 4. Митні платежі, які 

справляються з товарів, 

які переміщуються через 

митний кордон України 

Розуміти умови настання зобов’язань зі 

сплати податків при переміщенні товарів 

через митний кордон. Вміти розраховувати 

податки за переміщення товарів через 

митний кордон.  

Питання, 

кейси  

 5. Митні 

правопорушення: 

контрабанда та 

порушення митних 

правил 

Ознайомитись із відповідальністю за 

порушення митних правил. Розуміти дії, 

які приводять до порушення митних 

правил та контрабанди. 

Логічні 

завдання, 

питання  

 6. Митний контроль та 

митне оформлення 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення, які 

переміщуються через 

митний кордон України 

Вивчити специфіку переміщення товарів та 

транспортних засобів комерційного 

призначення. 

Ситуаційні 

завдання, 

кейси 

 7. Зарубіжна практика 

правил переміщення та 

перевезення через митний 

кордон 

Знати особливості перетину громадянами 

кордону окремих країн світу. Розуміти 

особливості переміщення товарів через 

митні кордони країн світу.  

Кейси, 

методичні 

вправи 
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Політика оцінювання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Митні правила перетину кордону та переміщення товарів» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне 

опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної 

контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів 

самостійної роботи студентів; аргументованість наукової дискусії; інші види індивідуальних і групових завдань. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. .Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу 

адміністрації факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації 

під час контрольних заходів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, іноземне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з адміністрації  факультету.  
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Оцінювання 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Митні правила перетину кордону та переміщення 

товарів» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  Разом 

30% 40% 30% 100% 

Усне опитування 15 балів за 

тему, максимум 45 балів, 

модульна контрольна робота 

максимум 55 балів 

Усне опитування під час 

занять (4 теми) 10 балів за 

тему – макс. 40 балів 

Модульна контрольна робота 

з 1 до 7  теми – макс. 60 балів 

Підготовка КПІЗ – макс. 40 

балів 

Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

Участь у тренінгах – макс. 20 

балів 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


