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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Митне право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401 і «Правознавство». 

Виникнення і становлення митного права України пов’язане з 

розбудовою незалежної держави та активізацією її зовнішньоекономічних 

відносин. Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України 

незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна, поряд з іншими 

інститутами державності, започаткувала тим самим свою самостійну митну 

політику та митне законодавство. Значення цих інститутів при здійсненні 

зовнішньоекономічних відносин і міжнародного співробітництва в інших 

галузях важко переоцінити.  

Митне право відіграє важливу роль у здійсненні процесу захисту 

економічних інтересів України, створенні сприятливих умов для розвитку її 

економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і 

громадян, інтеграції його у світове економічне співтовариство, а також 

удосконалення митного регулювання.  

Курс митного права передбачає вивчення складного комплексу 

теоретичних положень, правових інститутів, державних структур, широкого 

діапазону суспільних відносин у сфері митної справи.  

Предметом навчальної дисципліни «Митне право» є норми права, 

що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі переміщення 

через митний кордон України товарів, предметів і транспортних засобів, а 

також правові категорії, наукові погляди та концепції, характерні для науки 

митного права. 

Курс митного права України базується на положеннях Конституції 

України, Митного кодексу України, інших законах України, підзаконних 

нормативних актів, а також на теоретичних положеннях суміжних 

юридичних дисциплін: адміністративного права, правового регулювання 

зовнішньоекономічних відносин та ін. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним характером 

навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом, тісним зв’язком з 

комплексом базових та гуманітарних, а також юридичних дисциплін. Митне 

право пов’язане з такими юридичними дисциплінами як теорія держави і 

права, адміністративне право, цивільне право, фінансове право, господарське 

право, договірне право тощо.  

Програма навчальної дисципліни розкривається у 16 темах, які 

поділяються на такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Загальні засади державної митної справи, 

Змістовий модуль 2. Правова регламентація митної діяльності. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування та 

засвоєння правових знань, пов’язаних з професійною підготовкою студентів, 

набуття ними практичних навичок використання і застосування правових 

норм у сфері державної митної справи. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Митне 

право» є висвітлення основ теорії митного права в Україні та різних 

концепцій щодо розуміння, мети митного регулювання у державі; аналіз 

нормативного матеріалу щодо правового регулювання окремих інститутів 

митного права; ознайомлення студентів з порядком і принципами 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 

вивчення та аналіз правових норм, які регулюють порядок переміщення 

товарів і транспортних засобів через митний кордон України; теоретична 

оцінка і розкриття правових основ митної справи та напрямів митної 

політики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Митне право» 

студенти повинні:  

знати: 

поняття предмет, метод, систему, принципи митного права; норми 

митного права, митно-правові відносини; поняття, завдання, права та 

обов'язки Державної фіскальної служби України; митний контроль; гарантії 

забезпечення виконання зобов’язань перед Державною фіскальною службою 

України; митна статистика; митне оформлення і митне декларування; митно-

тарифне та нетарифне регулювання; переміщення та пропуск через митний 

кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів; митні 

процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними 

видами транспорту; митні режими; порушення митних правил та 

відповідальність за них; провадження у справах про порушення митних 

правил; 

вміти: 

набувати навички у сфері правового регулювання державної митної 

справи; застосовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі; 

аналізувати ситуації з митних питань і правильно їх вирішувати; 

виокремлювати елементи структури матеріально-правової норми права та 

складові колізійної норми права; виявляти співвідношення змісту норм 

міжнародного і національного права; тлумачити зміст норми національного 

законодавства, використовуючи базові поняття правознавства.  
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

для студентів напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» 

 
Навчально-організаційна 

структура дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
2 кредити 

Варіативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна – 7-ий, заочна – 4-ий 

Кількість змістових модулів: 
денна – 2, 
заочна – 1 

Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: 
теоретична підготовка –  32 /10 год., із них: 
денна – 18 год. – лекц., 14 год. – семінар.; 
заочна – 6 год. – лекц., 4 год. – практ. 

Загальна кількість годин 
денна – 54 год., 
заочна – 54 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 22 год., 
заочна – 44 год. 

Кількість годин на тиждень: 
денна – 3 год./тиждень, у т.ч. 
аудиторних – 2 год./тиждень 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – – 
заочна –   – 

 Вид контролю: 
денна – залік; 
заочна – залік. 

 
Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

для студентів Черкаського та Херсонського локальних центрів дистанційного 
навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» 

 
Навчально-організаційна 

структура дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
2 кредити 

Варіативна у відповідності до навчального 
плану 
Семестр: дист. – 2-ий 

Кількість змістових модулів: 
дист. – 1 

Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: 
теоретична підготовка – 8 год., із них: 
дист. – 4 год. – лекц., 4 год. – практ. 

Загальна кількість годин 
дист. – 54 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
дист. – 46 год. 

 Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
дист. –   – 

 Вид контролю: 
дист. – залік 
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Таблиця 1.3. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» (набору 2014 року) 

 
Навчально-організаційна 

структура дисципліни 
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
2 кредити 

Варіативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна – 7-ий,  

Кількість змістових модулів: 
денна – 2, 
 

Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: 
теоретична підготовка –  48 год., із них: 
денна – 18 год. – лекц., 30 год. – семінар.; 

Загальна кількість годин 
денна – 72 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 24 год. 

Кількість годин на тиждень: 
денна – год./тиждень, у т.ч. 
аудиторних –год./тиждень 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – – 

 Вид контролю: 
денна – залік 

 
 

Таблиця 1.4. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» (набору 2015 року) 
 

Навчально-організаційна 
структура дисципліни 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 
3 кредити 

Варіативна у відповідності до навчального плану 
Семестр: денна – 7-ий,  

Кількість змістових модулів: 
денна – 2, 
 

Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: 
теоретична підготовка –  44 год., із них: 
денна – 16 год. – лекц., 28 год. – семінар. 

Загальна кількість годин 
денна – 90 год. 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 46 год. 

Кількість годин на тиждень: 
денна – год./тиждень, у т.ч. 
аудиторних –год./тиждень 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
(проекти), год.: 
денна – – 

 Вид контролю: 
денна – залік; 
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Розділ 2. Розподіл навчального часу з навчальної дисципліни за 
семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану 

за фахом на навчальний рік 
 

Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної дисципліни за семестрами і за 
видами занять згідно робочого навчального плану напряму підготовки 

6.030401і «Правознавство» 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 (

за
л

ік
) 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 
індивідуально-

консультативна 
робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 

VII 18  – 14  – 32  – 
 

22 

 

+ 
– 

Заочна форма навчання 

IV 6 4  – – 10 – 
 

44 
+ – 

 
 

Таблиця 2.2. Розподіл годин з навчальної дисципліни за семестрами і за 
видами занять згідно робочого навчального плану напряму підготовки 

6.030401і «Правознавство» для студентів Черкаського та Херсонського 
локальних центрів дистанційного навчання 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 (

за
л

ік
) 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консультативна 

робота 

самостійна 
робота 

студента 

Дистанційна форма навчання 

ІІ 4 4 – – 8 – 46 + – 
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Таблиця 2.3. Розподіл годин з навчальної дисципліни за семестрами і за 
видами занять згідно робочого навчального плану напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» (для студентів набору 2014 року) 
 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 (

за
л

ік
) 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консультативна 

робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 

VII 18  – 30  – 48 – 
 

24 

 

+ 
– 

 
 

Таблиця 2.4. Розподіл годин з навчальної дисципліни за семестрами і за 
видами занять згідно робочого навчального плану напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» (для студентів набору 2015 року) 
 

С
ем

ес
т
р

 

Вид заняття 

П
М

К
 (

за
л

ік
) 

Е
к

за
м

ен
 

аудиторні позааудиторні 

л
ек

ц
ій

н
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

і 

р
а

зо
м

 

індивідуально-
консультативна 

робота 

самостійна 
робота 

студента 

Денна форма навчання 

VII 16  – 28  – 44  – 
 

46 

 

+ 
– 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом 

навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Митне право» для 
студентів денної форми навчання напряму підготовки  

6.030401і «Правознавство» 
 

№
 з

/п
 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а

зо
м

 

Аудиторні 
заняття 

Позааудиторні 
заняття 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о

б
о

т
а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

1 
Розвиток діяльності митної справи 

України 
3 2 – – – 1 

2 Митний контроль 4 2 – – – 2 

3 

Митне оформлення і декларування 

товарів та предметів, які 

переміщують через митний кордон 

України 

4 – 2 – – 2 

4 
Митно-тарифне та нетарифне 

регулювання 
3 – 2 – – 1 

5 Митна статистика 1 – – – – 1 

6 

Митні процедури при переміщенні 

та пропуску через митний кордон 

України товарів, транспортних 

засобів та інших предметів 

3 2 – – – 1 

7 Митні режими 4 2  – – 2 

8 
Структура та організація діяльності 

органів доходів і зборів України 
5 2 2 – – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Усього 27 10 6 – – 11 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 

9 
Розпорядження товарами, що 

перебувають під митним 

контролем  

3 – 2 – – 1 

 
10 

Особливості пропуску та 

оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний 

кордон України громадянами 

4 2 – – – 
 

2 

11 

Контроль за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що 

містять об’єкти права 

інтелектуальної власності 

3 – 2 – – 1 

12 
Країна походження товару. Митна 

вартість 
3 2 – – – 1 

13 

Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

та верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України 

4 – 2 – – 2 

14 Порушення митних правил 3 2 – – – 1 

15 
Провадження у справах про 

порушення митних правил 
5 2 2 – – 1 

16 

Поняття та основні аспекти 

кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності 

України 

2 – – – – 2 

Усього 27 8 8 – – 11 

Разом із дисципліни 54 18 14 – – 22 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Митне право» для 
студентів заочної форми навчання напряму підготовки  

6.030401і «Правознавство», для студентів Черкаського та Херсонського 
локальних центрів дистанційного навчання напряму підготовки 

6.030401і «Правознавство» 
 

№
 з

/п
 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а

зо
м

 

Аудиторні 
заняття 

Позааудиторні 
заняття 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о

б
о

т
а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

1 
Розвиток діяльності митної справи 

України 
3 2 – – – 1 

2 Митний контроль 4 – – – – 4 

3 

Митне оформлення і декларування 

товарів та предметів, які 

переміщують через митний кордон 

України 

4 – – 2 – 2 

4 
Митно-тарифне та нетарифне 

регулювання 
3 – – – – 3 

5 Митна статистика 1 – – – – 1 

6 

Митні процедури при переміщенні 

та пропуску через митний кордон 

України товарів, транспортних 

засобів та інших предметів 

3 – – – – 3 

7 Митні режими 4 –  – – 4 

8 
Структура та організація діяльності 

органів доходів і зборів України 
5 

2 
(–)* 

– – – 3 (5) 

Усього 27 4 – 2 – 21 (23) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

(2) 
Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 

9 
Розпорядження товарами, що 

перебувають під митним 

контролем  

3 – – – – 3 

 
10 

Особливості пропуску та 

оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний 

кордон України громадянами 

4 2 – – – 
 

2 

11 

Контроль за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що 

містять об’єкти права 

інтелектуальної власності 

3 – – – – 3 

12 
Країна походження товару. Митна 

вартість 
3 – – – – 3 

13 

Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

та верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України 

4 – – – – 4 

14 Порушення митних правил 3 – – – – 3 

15 
Провадження у справах про 

порушення митних правил 
5 – – 2 – 3 

16 

Поняття та основні аспекти 

кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності 

України 

2 – – – – 2 

Усього 27 2 – 2 – 23 

Разом із дисципліни 54 6 – 4 – 44 

 
* – години, зазначені у дужках, стосуються студентів Черкаського та Херсонського 

локальних центрів дистанційного навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». 
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Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Митне право»  
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство»  
(набору 2014-го року) 

 

№
 з

/п
 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а

зо
м

 

Аудиторні 
заняття 

Позааудиторні 
заняття 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о

б
о

т
а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

1 
Розвиток діяльності митної справи 

України 
5 2 2 – – 1 

2 Митний контроль 6 2 2 – – 2 

3 

Митне оформлення і декларування 

товарів та предметів, які 

переміщують через митний кордон 

України 

4 – 2 – – 2 

4 
Митно-тарифне та нетарифне 

регулювання 
3 – 2 – – 1 

5 Митна статистика 2 – – – – 2 

6 

Митні процедури при переміщенні 

та пропуску через митний кордон 

України товарів, транспортних 

засобів та інших предметів 

5 2 2 – – 1 

7 Митні режими 6 2 2 – – 2 

8 
Структура та організація діяльності 

органів доходів і зборів України 
5 2 2 – – 1 

Усього 36 10 14 – – 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 

9 
Розпорядження товарами, що 

перебувають під митним 

контролем  

3 – 2 – – 1 

 
10 

Особливості пропуску та 

оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний 

кордон України громадянами 

6 2 2 – – 
 

2 

11 

Контроль за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що 

містять об’єкти права 

інтелектуальної власності 

3 – 2 – – 1 

12 
Країна походження товару. Митна 

вартість 
5 2 2 – – 1 

13 

Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

та верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України 

4 – 2 – – 2 

14 Порушення митних правил 6 2 2 – – 2 

15 
Провадження у справах про 

порушення митних правил 
5 2 2 – – 1 

16 

Поняття та основні аспекти 

кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності 

України 

4 – 2 – – 2 

Усього 36 8 16 – – 12 

Разом із дисципліни 72 18 30 – – 24 
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Таблиця 3.4. Тематичний план навчальної дисципліни «Митне право»  
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401 «Правознавство» 
 (набору 2015-го року) 

 

№
 з

/п
 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 
видами занять 

р
а

зо
м

 

Аудиторні 
заняття 

Позааудиторні 
заняття 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

о
-

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

т
и

в
н

а
 р

о
б

о
т
а

 

са
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о

б
о

т
а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

1 
Розвиток діяльності митної справи 

України 
7 2 2 – – 3 

2 Митний контроль 7 2 2 – – 3 

3 

Митне оформлення і декларування 

товарів та предметів, які 

переміщують через митний кордон 

України 

5 – 2 – – 3 

4 
Митно-тарифне та нетарифне 

регулювання 
5 – 2 – – 3 

5 Митна статистика 2 – – – – 2 

6 

Митні процедури при переміщенні 

та пропуску через митний кордон 

України товарів, транспортних 

засобів та інших предметів 

5 – 2 – – 3 

7 Митні режими 7 2 2 – – 3 

8 
Структура та організація діяльності 

органів доходів і зборів України 
7 2 2 – – 3 

Усього 45 8 14 – – 23 



 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 

9 
Розпорядження товарами, що 

перебувають під митним 

контролем  

5 – 2 – – 3 

 
10 

Особливості пропуску та 

оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний 

кордон України громадянами 

7 2 2 – – 
 

3 

11 

Контроль за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що 

містять об’єкти права 

інтелектуальної власності 

4 – 2 – – 2 

12 
Країна походження товару. Митна 

вартість 
7 2 2 – – 3 

13 

Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності 

та верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України 

5 – 2 – – 3 

14 Порушення митних правил 5 2 – – – 3 

15 
Провадження у справах про 

порушення митних правил 
7 2 2 – – 3 

16 

Поняття та основні аспекти 

кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності 

України 

5 – 2 – – 3 

Усього 45 8 14 – – 23 

Разом із дисципліни 90 16 28 – – 46 
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної 

дисципліни 

 
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
«Митне право» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 

6.030401і «Правознавство» 

 
1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

Тема 1. Розвиток 
діяльності митної справи 
України 
1. Становлення 
кримінально-правової 
охорони оподаткування 
зовнішньої торгівлі 
України.  
2. Поняття, предмет і метод 
митного права. 
3. Система митного права і 
джерела митного права. 
4. Державна митна 
політика: поняття, напрями 
і форми здійснення 
державної митної політики. 

2  - 1-8, 11, 13, 
37, 41, 46, 
49, 65, 68, 
73, 79, 94, 

97  

Тема 2. Митний контроль  
1. Організація митного 
контролю. 
2. Зони митного контролю.  
3. Здійснення митного 
контролю. 

2  - 6, 11, 19, 
21, 28, 46, 
48, 49, 52, 
76, 85, 100 

Тема 3. Митне 
оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які 
переміщують через 
митний кордон України  
1. Загальні положення 
митного оформлення 

- Тема 3. Митне 
оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які 
переміщують через 
митний кордон України  
1. Загальні положення 
митного оформлення 

2 6, 7, 22, 28, 
34, 39, 40, 
46, 48-50 

Назва модуля, розділу, 
теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, 

практичного або 
лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Інформа
ційні 

джерела 
(порядко

вий 
номер за 
перелі-

ком) 
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1 2 3 4 5 
товарів, які переміщуються 
через митний кордон 
України. 
2. Етапи митного 
оформлення.  
3. Митне декларування: 
поняття, функції, форми і 
необхідна документація. 

товарів, які переміщуються 
через митний кордон 
України. 
2. Етапи митного 
оформлення.  
3. Митне декларування: 
поняття, функції, форми і 
необхідна документація. 
4. Учасники митного 
оформлення. Декларант, 
його права і обов'язки. 
5. Міжнародно-правове 
регулювання електронного 
декларування товарів. 

Тема 4. Митно-тарифне та 
нетарифне регулювання 
1. Регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
2. Тарифне регулювання: 
поняття, види та порядок 
нарахування податків. 
3. Нетарифне регулювання. 

- Тема 4. Митно-тарифне та 
нетарифне регулювання  
1. Регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
2. Тарифне регулювання: 
поняття, види та порядок 
нарахування податків. 
3. Порядок сплати митних 
платежів. 
4. Митні пільги: поняття, 
види, порядок і умови 
застосування. 
5. Нетарифне регулювання. 

2 3, 6, 7, 13, 
16, 22, 26, 
46, 48, 65, 
80, 82, 97 

Тема 5. Митна статистика 
1. Митна статистика як 
складова основ митної 
справи.  
2. Завдання і система 
митної статистики.  
3. Митна статистика 
зовнішньої торгівлі: 
поняття, цілі і загальна 
характеристика. 

-  - 6, 25, 43, 
46, 48, 49, 

58 

Тема 6. Митні процедури 
при переміщенні та 
пропуску через митний 
кордон України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів 
1. Попередні операції при 
переміщенні та пропуску 
через митний кордон 
України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів.   

2  - 6, 10, 21, 
26, 29, 30, 
33, 38, 41, 
42, 46, 48, 

49 
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1 2 3 4 5 
2. Тимчасове зберігання 
товарів під митним 
контролем. 
3. Засоби та способи 
переміщення товарів через 
митний кордон. 
4. Митні процедури на 
транспорті.  
Тема 7. Митні режими  
1. Поняття і сутність 
митного режиму.  
2.Види митних режимів, їх 
класифікація та 
характеристика. 
3. Форми, умови та способи 
забезпечення зобов’язань 
перед органами доходів і 
зборів на підставі гарантій. 

2  - 3, 6, 8, 9, 
11, 15, 16, 
46, 48, 49, 

57, 59 

Тема 8. Структура та 
організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України 
1. Здійснення митної 
справи. 
2. Державна фіскальна 
служба України: завдання, 
повноваження, особливості 
правового статусу.  
3. Організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України. 
4. Взаємодія органів 
доходів і зборів, 
спеціалізованих митних 
установ та організацій з 
іншими органами 
державної влади, органами 
місцевого самоврядування, 
а також з підприємствами, 
установами, організаціями 
та громадянами. 

2 Тема 8. Структура та 
організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України 
1. Здійснення митної 
справи. 
2. Державна фіскальна 
служба України: завдання, 
повноваження, особливості 
правового статусу.  
3. Організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України. 
4. Майно, фінансування та 
матеріально-технічне 
забезпечення органів 
доходів і зборів, 
спеціалізованих митних 
установ та організацій. 
5. Проходження служби в 
органах доходів і зборів 
України. 
6. Міжнародне 
співробітництво з питань 
митної справи. 

2 6, 20, 23, 
27, 36, 46, 
48, 49, 71, 

72, 90 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 
Тема 9. Розпорядження 
товарами, що 
перебувають під митним 
контролем  
1. Переміщення товарів і 
транспортних засобів між 

- Тема 9. Розпорядження 
товарами, що 
перебувають під митним 
контролем  
1. Переміщення товарів і 
транспортних засобів між 

2 1, 6, 26, 29, 
30, 37, 38, 
40, 42, 47, 

48, 76 
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органами доходів і зборів.  
2. Відповідальність за 
порушення встановленого 
порядку переміщення 
товарів, що перебувають 
під митним контролем. 
3. Заходи гарантування 
доставки товарів, що 
перебувають під митним 
контролем. 
4. Здійснення діяльності 
митного брокера. 

органами доходів і зборів.  
2. Відповідальність за 
порушення встановленого 
порядку переміщення 
товарів, що перебувають 
під митним контролем. 
3. Заходи гарантування 
доставки товарів, що 
перебувають під митним 
контролем. 
4. Зберігання товарів та 
транспортних засобів на 
складах митних органів. 
5. Здійснення діяльності 
митного брокера. 

Тема 10. Особливості 
пропуску та 
оподаткування товарів, 
що переміщуються через 
митний кордон України 
громадянами  
1. Порядок переміщення 
товарів громадянами через 
митний кордон України.  
2. Визначення вартості 
товарів, які переміщуються 
громадянами через митний 
кордон, для цілей 
нарахування податків та 
зборів. 
3. Умови вивезення товарів 
громадянами за межі митної 
території України.  
4. Умови ввезення товарів 
громадянами на митну 
територію України.  

2  - 1, 6, 27, 31, 
47-49, 64, 

92 

Тема 11. Контроль за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять 
об’єкти права 
інтелектуальної власності 
1. Порядок митного 
контролю та митного 
оформлення товарів, що 
містять об’єкти права 
інтелектуальної власності. 
2. Заходи органів доходів і 
зборів щодо контролю за 
переміщенням через 

- Тема 11. Контроль за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять 
об’єкти права 
інтелектуальної власності 
1. Порядок митного 
контролю та митного 
оформлення товарів, що 
містять об’єкти права 
інтелектуальної власності. 
2. Заходи органів доходів і 
зборів щодо контролю за 
переміщенням через 

2 1, 6, 28, 47, 
48, 54, 92 
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митний кордон України 
товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної 
власності.  
3. Взаємодія органів 
доходів і зборів з іншими 
органами державної влади у 
сфері захисту права 
інтелектуальної власності.  

митний кордон України 
товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної 
власності.  
3. Взаємодія органів 
доходів і зборів з іншими 
органами державної влади у 
сфері захисту права 
інтелектуальної власності. 

Тема 12. Країна 
походження товару. 
Митна вартість 
1. Мета і порядок 
визначення країни 
походження товару. 
2. Документи, що 
підтверджують країну 
походження товару. 
3. Визначення митної 
вартості товарів, які 
переміщуються через 
митний кордон України. 
4. Декларування митної 
вартості товарів. 

2  - 6, 13, 14, 
37, 39, 40, 
47, 48, 92 

Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономічної 
діяльності та верифікація 
сертифікатів про 
походження товарів з 
України 
1. Структура та 
застосування Української 
класифікації товарів 
зовнішньоекономічної 
торгівлі.  
2. Класифікація товарів. 
Надання зразків товарів під 
час здійснення класифікації 
товарів. 
3. Верифікація сертифікатів 
про походження товарів з 
України. 

- Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономічної 
діяльності та верифікація 
сертифікатів про 
походження товарів з 
України 
1. Структура та 
застосування Української 
класифікації товарів 
зовнішньоекономічної 
торгівлі.  
2. Класифікація товарів. 
Надання зразків товарів під 
час здійснення класифікації 
товарів. 
3. Верифікація сертифікатів 
про походження товарів з 
України. 
4. Надання зразків товарів 
та документації при 
здійсненні верифікації 
сертифікатів про 
походження товарів з 
України. 
 

2 3, 6, 13, 24, 
47, 49, 50 
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Тема 14. Порушення 
митних правил 
1.Поняття і види порушень 
митних правил.  
2.Характеристика окремих 
видів порушень митних 
правил. 
3.Загальні принципи 
притягнення до 
відповідальності за 
порушення митних правил.  
4.Види стягнень за 
порушення митних правил і 
особливості їх накладення. 
 

2  - 1, 4-6, 26, 
32, 44, 45, 
47, 48, 62, 
91 

Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 
митних правил  
1. Правове забезпечення 
провадження у справах про 
порушення митних правил. 
2. Етапи провадження у 
справах про порушення 
митних правил. 
3. Процесуальні дії у справі 
про порушення митних 
правил та порядок їх 
проведення. 

2 Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 
митних правил  
1. Правове забезпечення 
провадження у справах про 
порушення митних правил. 
2. Процесуальні дії у справі 
про порушення митних 
правил та порядок їх 
проведення. 
3. Порушення справи про 
порушення митних правил: 
приводи і підстави 
4. Розгляд справи про 
порушення митних правил. 
5. Оскарження постанови у 
справі про порушення 
митних правил. 
6. Виконання постанов про 
накладення стягнення за 
порушення митних правил.  

2 4-5, 26, 32, 
35, 76, 81, 

91 

Тема 16. Поняття та 
основні аспекти 
кримінально-правової 
охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України 
1. Поняття кримінально-
правової охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України.  
2. Ознаки складу 
кримінальних 
правопорушень у сфері 
зовнішньоекономічної 

-  - 5, 6, 45, 51, 
62, 71, 76 
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діяльності. 
3. Міжнародне 
співробітництво у сфері 
боротьби з митними 
кримінальними 
правопорушеннями. 
Всього годин 
 з навчальної дисципліни 

18  14  

 
 
 

Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
«Митне право» для студентів заочної форми навчання  

напряму підготовки 6.030401і «Правознавство»,  
для студентів Черкаського та Херсонського локальних центрів  

дистанційного навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» 

 
1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

Тема 1. Розвиток 
діяльності митної справи 
України 
1. Становлення 
кримінально-правової 
охорони оподаткування 
зовнішньої торгівлі 
України.  
2. Поняття, предмет і метод 
митного права. 
3. Система митного права і 
джерела митного права. 
4. Державна митна 
політика: поняття, напрями 
і форми здійснення 
державної митної політики. 
 

2  - 1-8, 11, 13, 
37, 41, 46, 
49, 65, 68, 
73, 79, 94, 

97  

Назва модуля, розділу, 
теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, 

практичного або 
лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Інформа
ційні 

джерела 
(порядко

вий 
номер за 
перелі-

ком) 
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Тема 2. Митний контроль  
1. Організація митного 
контролю. 
2. Зони митного контролю.  
3. Здійснення митного 
контролю. 
 

-  - 6, 11, 19, 
21, 28, 46, 
48, 49, 52, 
76, 85, 100 

Тема 3. Митне 
оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які 
переміщують через 
митний кордон України  
1. Загальні положення 
митного оформлення 
товарів, які переміщуються 
через митний кордон 
України. 
2. Етапи митного 
оформлення.  
3. Митне декларування: 
поняття, функції, форми і 
необхідна документація. 

- Тема 3. Митне 
оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які 
переміщують через 
митний кордон України  
1. Загальні положення 
митного оформлення 
товарів, які переміщуються 
через митний кордон 
України. 
2. Етапи митного 
оформлення.  
3. Митне декларування: 
поняття, функції, форми і 
необхідна документація. 
4. Учасники митного 
оформлення. Декларант, 
його права і обов'язки. 
5. Міжнародно-правове 
регулювання електронного 
декларування товарів. 

2 6, 7, 22, 28, 
34, 39, 40, 
46, 48-50 

Тема 4. Митно-тарифне та 
нетарифне регулювання 
1. Регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
2. Тарифне регулювання: 
поняття, види та порядок 
нарахування податків. 
3. Нетарифне регулювання. 
 

-  - 3, 6, 7, 13, 
16, 22, 26, 
46, 48, 65, 
80, 82, 97 

Тема 5. Митна статистика 
1. Митна статистика як 
складова основ митної 
справи.  
2. Завдання і система 
митної статистики.  
3. Митна статистика 
зовнішньої торгівлі: 
поняття, цілі і загальна 
характеристика. 
 

-  - 6, 25, 43, 
46, 48, 49, 

58 
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Тема 6. Митні процедури 
при переміщенні та 
пропуску через митний 
кордон України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів 
1. Попередні операції при 
переміщенні та пропуску 
через митний кордон 
України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів.   
2. Тимчасове зберігання 
товарів під митним 
контролем. 
3. Засоби та способи 
переміщення товарів через 
митний кордон. 
4. Митні процедури на 
транспорті.  

-  - 6, 10, 21, 
26, 29, 30, 
33, 38, 41, 
42, 46, 48, 

49 

Тема 7. Митні режими  
1. Поняття і сутність 
митного режиму.  
2.Види митних режимів, їх 
класифікація та 
характеристика. 
3. Форми, умови та способи 
забезпечення зобов’язань 
перед органами доходів і 
зборів на підставі гарантій. 

-  - 3, 6, 8, 9, 
11, 15, 16, 
46, 48, 49, 

57, 59 

Тема 8. Структура та 
організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України 
1. Здійснення митної 
справи. 
2. Державна фіскальна 
служба України: завдання, 
повноваження, особливості 
правового статусу.  
3. Організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України. 
4. Взаємодія органів 
доходів і зборів, 
спеціалізованих митних 
установ та організацій з 
іншими органами 
державної влади, органами 
місцевого самоврядування, 

2 (-)*  - 6, 20, 23, 
27, 36, 46, 
48, 49, 71, 

72, 90 
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а також з підприємствами, 
установами, організаціями 
та громадянами. 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 
Тема 9. Розпорядження 
товарами, що 
перебувають під митним 
контролем  
1. Переміщення товарів і 
транспортних засобів між 
органами доходів і зборів.  
2. Відповідальність за 
порушення встановленого 
порядку переміщення 
товарів, що перебувають 
під митним контролем. 
3. Заходи гарантування 
доставки товарів, що 
перебувають під митним 
контролем. 
4. Здійснення діяльності 
митного брокера. 

-  - 1, 6, 26, 29, 
30, 37, 38, 
40, 42, 47, 

48, 76 

Тема 10. Особливості 
пропуску та 
оподаткування товарів, 
що переміщуються через 
митний кордон України 
громадянами  
1. Порядок переміщення 
товарів громадянами через 
митний кордон України.  
2. Визначення вартості 
товарів, які переміщуються 
громадянами через митний 
кордон, для цілей 
нарахування податків та 
зборів. 
3. Умови вивезення товарів 
громадянами за межі митної 
території України.  
4. Умови ввезення товарів 
громадянами на митну 
територію України.  

2  - 1, 6, 27, 31, 
47-49, 64, 

92 

Тема 11. Контроль за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять 
об’єкти права 
інтелектуальної власності 
1. Порядок митного 

-  - 1, 6, 28, 47, 
48, 54, 92 
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контролю та митного 
оформлення товарів, що 
містять об’єкти права 
інтелектуальної власності. 
2. Заходи органів доходів і 
зборів щодо контролю за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної 
власності.  
3. Взаємодія органів 
доходів і зборів з іншими 
органами державної влади у 
сфері захисту права 
інтелектуальної власності.  
Тема 12. Країна 
походження товару. 
Митна вартість 
1. Мета і порядок 
визначення країни 
походження товару. 
2. Документи, що 
підтверджують країну 
походження товару. 
3. Визначення митної 
вартості товарів, які 
переміщуються через 
митний кордон України. 
4. Декларування митної 
вартості товарів. 

-  - 6, 13, 14, 
37, 39, 40, 
47, 48, 92 

Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономічної 
діяльності та верифікація 
сертифікатів про 
походження товарів з 
України 
1. Структура та 
застосування Української 
класифікації товарів 
зовнішньоекономічної 
торгівлі.  
2. Класифікація товарів. 
Надання зразків товарів під 
час здійснення класифікації 
товарів. 
3. Верифікація сертифікатів 
про походження товарів з 
України. 

-  - 3, 6, 13, 24, 
47, 49, 50 
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Тема 14. Порушення 
митних правил 
1.Поняття і види порушень 
митних правил.  
2.Характеристика окремих 
видів порушень митних 
правил. 
3.Загальні принципи 
притягнення до 
відповідальності за 
порушення митних правил.  
4.Види стягнень за 
порушення митних правил і 
особливості їх накладення. 

-  - 1, 4-6, 26, 
32, 44, 45, 
47, 48, 62, 
91 

Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 
митних правил  
1. Правове забезпечення 
провадження у справах про 
порушення митних правил. 
2. Етапи провадження у 
справах про порушення 
митних правил. 
3. Процесуальні дії у справі 
про порушення митних 
правил та порядок їх 
проведення. 

- Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 
митних правил  
1. Правове забезпечення 
провадження у справах про 
порушення митних правил. 
2. Процесуальні дії у справі 
про порушення митних 
правил та порядок їх 
проведення. 
3. Порушення справи про 
порушення митних правил: 
приводи і підстави 
4. Розгляд справи про 
порушення митних правил. 
5. Оскарження постанови у 
справі про порушення 
митних правил. 
6. Виконання постанов про 
накладення стягнення за 
порушення митних правил.  

2 4-5, 26, 32, 
35, 76, 81, 

91 

Тема 16. Поняття та 
основні аспекти 
кримінально-правової 
охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України 
1. Поняття кримінально-
правової охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України.  
2. Ознаки складу 
кримінальних 
правопорушень у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності. 

-  - 5, 6, 45, 51, 
62, 71, 76 
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3. Міжнародне 
співробітництво у сфері 
боротьби з митними 
кримінальними 
правопорушеннями. 
Всього годин 
 з навчальної дисципліни 

6 (4)  4  

 
* – години, зазначені у дужках, стосуються студентів Черкаського та Херсонського 

локальних центрів дистанційного навчання напряму підготовки 6.030401і «Правознавство». 

 
 

Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної 
дисципліни «Митне право» для студентів денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство» (набору 2014-го року)  
та студентів денної форми навчання напряму підготовки 
6.030401 «Правознавство» (набору 2015-го року) 

 
1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

Тема 1. Розвиток 
діяльності митної справи 
України 
1. Становлення 
кримінально-правової 
охорони оподаткування 
зовнішньої торгівлі 
України.  
2. Поняття, предмет і метод 
митного права. 
3. Система митного права і 
джерела митного права. 
4. Державна митна 
політика: поняття, напрями 
і форми здійснення 
державної митної політики. 

2 Тема 1. Розвиток 
діяльності митної справи 
України 
1. Становлення 
кримінально-правової 
охорони оподаткування 
зовнішньої торгівлі 
України.  
2. Поняття, предмет і метод 
митного права. 
3. Система митного права і 
джерела митного права. 
4. Державна митна 
політика: поняття, напрями 
і форми здійснення 
державної митної політики. 
5. Принципи здійснення 
державної митної справи. 
6. Роль митного права в 

2 1-8, 11, 13, 
37, 41, 46, 
49, 65, 68, 
73, 79, 94, 

97  

Назва модуля, розділу, 
теми та питання теми 

(лекції) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання 
семінарського, 

практичного або 
лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Інформа
ційні 

джерела 
(порядко

вий 
номер за 
перелі-

ком) 
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економіці України 

Тема 2. Митний контроль  
1. Організація митного 
контролю. 
2. Зони митного контролю.  
3. Здійснення митного 
контролю. 

2 Тема 2. Митний контроль  
1. Організація митного 
контролю. 
2. Зони митного контролю.  
3. Здійснення митного 
контролю. 
4. Особливі процедури 
митного контролю. 

2 6, 11, 19, 
21, 28, 46, 
48, 49, 52, 
76, 85, 100 

Тема 3. Митне 
оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які 
переміщують через 
митний кордон України  
1. Загальні положення 
митного оформлення 
товарів, які переміщуються 
через митний кордон 
України. 
2. Етапи митного 
оформлення.  
3. Митне декларування: 
поняття, функції, форми і 
необхідна документація. 

- Тема 3. Митне 
оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які 
переміщують через 
митний кордон України  
1. Загальні положення 
митного оформлення 
товарів, які переміщуються 
через митний кордон 
України. 
2. Етапи митного 
оформлення.  
3. Митне декларування: 
поняття, функції, форми і 
необхідна документація. 
4. Учасники митного 
оформлення. Декларант, 
його права і обов'язки. 
5. Міжнародно-правове 
регулювання електронного 
декларування товарів. 

2 6, 7, 22, 28, 
34, 39, 40, 
46, 48-50 

Тема 4. Митно-тарифне та 
нетарифне регулювання 
1. Регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
2. Тарифне регулювання: 
поняття, види та порядок 
нарахування податків. 
3. Нетарифне регулювання. 

- Тема 4. Митно-тарифне та 
нетарифне регулювання  
1. Регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
2. Тарифне регулювання: 
поняття, види та порядок 
нарахування податків. 
3. Порядок сплати митних 
платежів. 
4. Митні пільги: поняття, 
види, порядок і умови 
застосування. 
5. Нетарифне регулювання. 

2 3, 6, 7, 13, 
16, 22, 26, 
46, 48, 65, 
80, 82, 97 

Тема 5. Митна статистика 
1. Митна статистика як 
складова основ митної 
справи.  
2. Завдання і система 

-  - 6, 25, 43, 
46, 48, 49, 

58 



 32 

1 2 3 4 5 
митної статистики.  
3. Митна статистика 
зовнішньої торгівлі: 
поняття, цілі і загальна 
характеристика. 

Тема 6. Митні процедури 
при переміщенні та 
пропуску через митний 
кордон України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів 
1. Попередні операції при 
переміщенні та пропуску 
через митний кордон 
України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів.   
2. Тимчасове зберігання 
товарів під митним 
контролем. 
3. Засоби та способи 
переміщення товарів через 
митний кордон. 
4. Митні процедури на 
транспорті.  

2 (-)* Тема 6. Митні процедури 
при переміщенні та 
пропуску через митний 
кордон України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів 
1. Попередні операції при 
переміщенні та пропуску 
через митний кордон 
України товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів.   
2. Тимчасове зберігання 
товарів під митним 
контролем. 
3. Засоби та способи 
переміщення товарів через 
митний кордон. 
4. Митні процедури на 
транспорті. 
5. Взаємодія в оформленні 
міжнародних перевезень 
товарів та сприяння 
посадовим особам органів 
доходів і зборів України у 
здійсненні митних 
процедур. 

6 6, 10, 21, 
26, 29, 30, 
33, 38, 41, 
42, 46, 48, 

49 

Тема 7. Митні режими  
1. Поняття і сутність 
митного режиму.  
2.Види митних режимів, їх 
класифікація та 
характеристика. 
3. Форми, умови та способи 
забезпечення зобов’язань 
перед органами доходів і 
зборів на підставі гарантій. 

2 Тема 7. Митні режими  
1. Поняття, сутність, види 
митних режимів.  
2. Умови оформлення та 
переміщення товарів у 
митному режимі імпорту та 
реімпорту.  
3. Умови переміщення 
товарів у митному режимі 
експорту та реекспорту.  
4. Порядок та правова 
специфіка транзитних 
переміщень. 
5. Умови переміщення 
товарів у митному режимі 
тимчасового ввезення 
(вивезення). 
6.  Режими вільної митної 

2 3, 6, 8, 9, 
11, 15, 16, 
46, 48, 49, 

57, 59 
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зони і митного складу.  
7. Митні режими 
переробки: переробка на 
митній території, переробка 
поза митною територією. 

Тема 8. Структура та 
організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України 
1. Здійснення митної 
справи. 
2. Державна фіскальна 
служба України: завдання, 
повноваження, особливості 
правового статусу.  
3. Організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України. 
4. Взаємодія органів 
доходів і зборів, 
спеціалізованих митних 
установ та організацій з 
іншими органами 
державної влади, органами 
місцевого самоврядування, 
а також з підприємствами, 
установами, організаціями 
та громадянами. 

2 Тема 8. Структура та 
організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України 
1. Здійснення митної 
справи. 
2. Державна фіскальна 
служба України: завдання, 
повноваження, особливості 
правового статусу.  
3. Організація діяльності 
органів доходів і зборів 
України. 
4. Майно, фінансування та 
матеріально-технічне 
забезпечення органів 
доходів і зборів, 
спеціалізованих митних 
установ та організацій. 
5. Проходження служби в 
органах доходів і зборів 
України. 
6. Міжнародне 
співробітництво з питань 
митної справи. 

2 6, 20, 23, 
27, 36, 46, 
48, 49, 71, 

72, 90 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 

 
Тема 9. Розпорядження 
товарами, що 
перебувають під митним 
контролем  
1. Переміщення товарів і 
транспортних засобів між 
органами доходів і зборів.  
2. Відповідальність за 
порушення встановленого 
порядку переміщення 
товарів, що перебувають 
під митним контролем. 
3. Заходи гарантування 
доставки товарів, що 
перебувають під митним 
контролем. 
4. Здійснення діяльності 

- Тема 9. Розпорядження 
товарами, що 
перебувають під митним 
контролем  
1. Переміщення товарів і 
транспортних засобів між 
органами доходів і зборів.  
2. Відповідальність за 
порушення встановленого 
порядку переміщення 
товарів, що перебувають 
під митним контролем. 
3. Заходи гарантування 
доставки товарів, що 
перебувають під митним 
контролем. 
4. Зберігання товарів та 

2 1, 6, 26, 29, 
30, 37, 38, 
40, 42, 47, 

48, 76 
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митного брокера. транспортних засобів на 

складах митних органів. 
5. Здійснення діяльності 
митного брокера. 

Тема 10. Особливості 
пропуску та 
оподаткування товарів, 
що переміщуються через 
митний кордон України 
громадянами  
1. Порядок переміщення 
товарів громадянами через 
митний кордон України.  
2. Визначення вартості 
товарів, які переміщуються 
громадянами через митний 
кордон, для цілей 
нарахування податків та 
зборів. 
3. Умови вивезення товарів 
громадянами за межі митної 
території України.  
4. Умови ввезення товарів 
громадянами на митну 
територію України.  

2 Тема 10. Особливості 
пропуску та 
оподаткування товарів, 
що переміщуються через 
митний кордон України 
громадянами  
1. Порядок переміщення 
товарів громадянами через 
митний кордон України.  
2. Визначення вартості 
товарів, які переміщуються 
громадянами через митний 
кордон, для цілей 
нарахування податків та 
зборів. 
3. Умови вивезення товарів 
громадянами за межі митної 
території України.  
4. Умови ввезення товарів 
громадянами на митну 
територію України. 
 

2 1, 6, 27, 31, 
47-49, 64, 

92 

Тема 11. Контроль за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять 
об’єкти права 
інтелектуальної власності 
1. Порядок митного 
контролю та митного 
оформлення товарів, що 
містять об’єкти права 
інтелектуальної власності. 
2. Заходи органів доходів і 
зборів щодо контролю за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної 
власності.  
3. Взаємодія органів 
доходів і зборів з іншими 
органами державної влади у 
сфері захисту права 
інтелектуальної власності. 
  

- Тема 11. Контроль за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять 
об’єкти права 
інтелектуальної власності 
1. Порядок митного 
контролю та митного 
оформлення товарів, що 
містять об’єкти права 
інтелектуальної власності. 
2. Заходи органів доходів і 
зборів щодо контролю за 
переміщенням через 
митний кордон України 
товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної 
власності.  
3. Взаємодія органів 
доходів і зборів з іншими 
органами державної влади у 
сфері захисту права 
інтелектуальної власності. 

2 1, 6, 28, 47, 
48, 54, 92 
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Тема 12. Країна 
походження товару. 
Митна вартість 
1. Мета і порядок 
визначення країни 
походження товару. 
2. Документи, що 
підтверджують країну 
походження товару. 
3. Визначення митної 
вартості товарів, які 
переміщуються через 
митний кордон України. 
4. Декларування митної 
вартості товарів. 

2 Тема 12. Країна 
походження товару. 
Митна вартість 
1. Мета і порядок 
визначення країни 
походження товару. 
2. Документи, що 
підтверджують країну 
походження товару. 
3. Митна вартість товару: 
поняття та економічний 
сенс. 
4. Визначення митної 
вартості товарів, які 
переміщуються через 
митний кордон України. 
5. Декларування митної 
вартості товарів. 

2 6, 13, 14, 
37, 39, 40, 
47, 48, 92 

Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономічної 
діяльності та верифікація 
сертифікатів про 
походження товарів з 
України 
1. Структура та 
застосування Української 
класифікації товарів 
зовнішньоекономічної 
торгівлі.  
2. Класифікація товарів. 
Надання зразків товарів під 
час здійснення класифікації 
товарів. 
3. Верифікація сертифікатів 
про походження товарів з 
України. 

- Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономічної 
діяльності та верифікація 
сертифікатів про 
походження товарів з 
України 
1. Структура та 
застосування Української 
класифікації товарів 
зовнішньоекономічної 
торгівлі.  
2. Класифікація товарів. 
Надання зразків товарів під 
час здійснення класифікації 
товарів. 
3. Верифікація сертифікатів 
про походження товарів з 
України. 
4. Надання зразків товарів 
та документації при 
здійсненні верифікації 
сертифікатів про 
походження товарів з 
України. 

2 3, 6, 13, 24, 
47, 49, 50 

Тема 14. Порушення 
митних правил 
1.Поняття і види порушень 
митних правил.  
2.Характеристика окремих 
видів порушень митних 
правил. 

2 Тема 14. Порушення 
митних правил 
1.Поняття і види порушень 
митних правил.  
2.Характеристика окремих 
видів порушень митних 
правил. 

2 (-) 1, 4-6, 26, 
32, 44, 45, 
47, 48, 62, 
91 
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3.Загальні принципи 
притягнення до 
відповідальності за 
порушення митних правил.  
4.Види стягнень за 
порушення митних правил і 
особливості їх накладення. 

3.Загальні принципи 
притягнення до 
відповідальності за 
порушення митних правил.  
4.Види стягнень за 
порушення митних правил і 
особливості їх накладення. 

Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 
митних правил  
1. Правове забезпечення 
провадження у справах про 
порушення митних правил. 
2. Етапи провадження у 
справах про порушення 
митних правил. 
3. Процесуальні дії у справі 
про порушення митних 
правил та порядок їх 
проведення. 

2 Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 
митних правил  
1. Правове забезпечення 
провадження у справах про 
порушення митних правил. 
2. Процесуальні дії у справі 
про порушення митних 
правил та порядок їх 
проведення. 
3. Порушення справи про 
порушення митних правил: 
приводи і підстави 
4. Розгляд справи про 
порушення митних правил. 
5. Оскарження постанови у 
справі про порушення 
митних правил. 
6. Виконання постанов про 
накладення стягнення за 
порушення митних правил.  

2 4-5, 26, 32, 
35, 76, 81, 

91 

Тема 16. Поняття та 
основні аспекти 
кримінально-правової 
охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України 
1. Поняття кримінально-
правової охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України.  
2. Ознаки складу 
кримінальних 
правопорушень у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності. 
3. Міжнародне 
співробітництво у сфері 
боротьби з митними 
кримінальними 
правопорушеннями. 

- Тема 16. Поняття та 
основні аспекти 
кримінально-правової 
охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України 
1. Поняття кримінально-
правової охорони 
зовнішньоекономічної 
діяльності України.  
2. Об’єктивні ознаки складу 
кримінальних 
правопорушень у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
3. Суб’єктивні ознаки 
кримінальних 
правопорушень у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
4. Міжнародне 
співробітництво у сфері 

2 5, 6, 45, 51, 
62, 71, 76 
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боротьби з митними 
кримінальними 
правопорушеннями. 

Всього годин 
 з навчальної дисципліни 

18 (16)  30 (28)  

 
* – години, зазначені у дужках, стосуються студентів денної форми навчання напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство» (набору 2015 року). 



 38 

Розділ 5. Самостійна робота студентів 
 

Таблиця 5. Технологічна карта самостійної роботи студента 
з навчальної дисципліни «Митне право» 

 

№ 
з/п 

Назва теми, з якої 
виносяться питання 

на самостійне 
опрацювання 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом 

самостійно 

Літерат
ура 

(порядк
овий 

номер 
за 

перелік
ом) 

Засоби 
контролю 

знань 

 
1 2 3 4 5 

1. 
Тема 1. Розвиток 
діяльності митної 
справи України  

1.Державна митна 
політика:поняття, напрями і 
форми здійснення державної 
митної політики.  
2.Основні напрямки державної 
митної політики України. 
3.Зміст державної митної справи.  
4.Принципи здійснення 
державної митної справи. 
5.Співвідношення митної справи 
та митної політики. 
 

1-8, 11, 
13, 37, 
41, 46, 
49, 65, 
68, 73, 

79, 94, 97  

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

2. 
Тема 2. Митний 

контроль 
 

1.Митний контроль на водному 
транспорті.  
2.Митний контроль на 
залізничному транспорті.  
3.Організація митного контролю 
за міжнародними 
авіаперевезеннями.  
4.Митний контроль за 
автомобільними перевезеннями. 
5.Переміщення міжнародних 
поштових відправлень через 
митний кордон України. 
 

6, 11, 19, 
21, 28, 
46, 48, 
49, 52, 
76, 85, 

100 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

3. 

 
Тема 3. Митне 
оформлення і 

декларування товарів 
та предметів, які 

переміщують через 
митний кордон 

України 

1. Митне оформлення: поняття, 
цілі, види. Місце і час здійснення 
митного оформлення.  
2. Спрощений порядок митного 
оформлення. 
3. Митне декларування: поняття, 
функції, форми і необхідна 
документація.  
4. Особа, уповноважена на 
декларування. 

6, 7, 22, 
28, 34, 
39, 40, 

46, 48-50 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 
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4. 

 
Тема 4. Митно-

тарифне та 
нетарифне 

регулювання 

1. Мито. Види мита.  
2. Митні пільги і порядок їх 
застосування. 
3. Порядок сплати митних 
платежів. 
4. Забезпечення сплати митних 
платежів.  
5. Порядок повернення сум 
митних платежів, помилково 
або/та надміру сплачених. 
 

3, 6, 7, 
13, 16, 
22, 26, 
46, 48, 
65, 80, 
82, 97 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

5. 
Тема 5. Митна 

статистика 
 

1.Митна статистика як складова 
основ митної справи.  
2.Завдання і система митної 
статистики.  
3.Об'єкти вивчення митної 
статистики. 
4.Митна статистика зовнішньої 
торгівлі: поняття, цілі і загальна 
характеристика.  
5.Спеціальна митна статистика. 
 

6, 25, 43, 
46, 48, 
49, 58 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

6. 

Тема 6. Митні 
процедури при 
переміщенні та 
пропуску через 
митний кордон 

України товарів, 
транспортних засобів 
та інших предметів 

 

1. Попередні операції при 
переміщенні та пропуску через 
митний кордон України товарів, 
транспортних засобів та інших 
предметів.  
2. Пункти пропуску на митному 
кордоні України, через які 
переміщуються товари, 
транспортні засоби та інші 
предмети.  
3. Тимчасове зберігання товарів 
під митним контролем. 
4. Основні принципи 
переміщення через митний 
кордон та їх коротка 
характеристика.  
5. Митні процедури на 
транспорті. 

6, 10, 21, 
26, 29, 
30, 33, 
38, 41, 
42, 46, 
48, 49 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

7 
Тема 7. Митні 

режими 

1.Поняття і сутність митного 
режиму.  
2.Види митних режимів, їх 
класифікація та характеристика. 
3. Вибір і зміна митного режиму. 
4.Митні режими випуску для 
вільного обігу, реімпорту, 
експорту, реекспорту, 
тимчасового ввезення 
(вивезення).  

3, 6, 8, 9, 
11, 15, 
16, 46, 
48, 49, 
57, 59 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 



 40 

1 2 3 4 5 

8 

Тема 8. Структура та 
організація 

діяльності органів 
доходів і зборів 

України 

1. Майно, фінансування та 
матеріально-технічне 
забезпечення органів доходів і 
зборів, спеціалізованих митних 
установ та організацій.  
2. Посадові особи органів доходів 
і зборів України. Проходження 
служби в органах доходів і зборів 
України.  
3. Система підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
доходів і зборів України. 

6, 20, 23, 
27, 36, 
46, 48, 
49, 71, 
72, 90 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

 
 

9. 

Тема 9. 
Розпорядження 
товарами, що 

перебувають під 
митним контролем 

 

1. Переміщення товарів і 
транспортних засобів між 
органами доходів і зборів.  
2. Транзитні перевезення. 
3. Відповідальність за порушення 
встановленого порядку 
переміщення товарів, що 
перебувають під митним 
контролем. 
4. Здійснення діяльності митного 
брокера. Митний перевізник. 

1, 6, 26, 
29, 30, 
37, 38, 
40, 42, 

47, 48, 76 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

10. 

Тема 10. Особливості 
пропуску та 

оподаткування 
товарів, що 

переміщуються через 
митний кордон 

України 
громадянами 

 

1. Переміщення транспортних 
засобів громадянами.  
2. Переміщення громадянами 
іноземної валюти і національної 
валюти. 
3. Митний контроль товарів, які 
переміщуються іноземними 
громадянами, які користуються 
митними пільгами. 

1, 6, 27, 
31, 47-

49, 64, 92 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

11. 

 
 

Тема 11. Контроль за 
переміщенням через 

митний кордон 
України товарів, що 

містять об’єкти права 
інтелектуальної 

власності 
 

1. Заходи митних органів щодо 
контролю за переміщенням через 
митний кордон України товарів, 
що містять об’єкти права 
інтелектуальної власності.  
2. Взаємодія органів доходів і 
зборів з іншими органами 
державної влади у сфері захисту 
права інтелектуальної власності. 

1, 6, 28, 
47, 48, 
54, 92 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

12. 
Тема 12. Країна 

походження товару. 
Митна вартість 

1.Визначення країни походження 
товару.  
2.Особливості визначення 
походження товарів.  
3.Митна вартість товару.  
4.Методи визначення митної 
вартості товарів, що вивозяться 

6, 13, 14, 
37, 39, 
40, 47, 
48, 92 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 
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(експортуються) з України. 

13 

Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономіч-

ної діяльності та 
верифікація 

сертифікатів про 
походження товарів з 

України 

1. Структура та застосування 
Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної торгівлі. 
2. Класифікація товарів.  
3. Поняття верифікації 
сертифікатів про походження 
товарів з України. 
4. Порядок верифікації 
сертифікатів про походження 
товарів з України. 

3, 6, 13, 
24, 47, 
49, 50 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

14 
Тема 14. Порушення 

митних правил 
 

1 Поняття і склад порушень 
митних правил.  
2. Види порушень митних правил 
та їх класифікація.  
3. Загальні принципи 
притягнення до відповідальності 
за порушення митних правил.  
4. Види стягнень за порушення 
митних правил і деякі 
особливості їх накладення. 
5. Строки накладення 
адміністративних стягнень у 
справах про порушення митних 
правил. 

1, 4-6, 
26, 32, 
44, 45, 
47, 48, 
62, 91 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

15 

Тема 15. 
Провадження у 

справах про 
порушення митних 

правил  

1. Правове забезпечення 
провадження у справах про 
порушення митних правил.  
2. Завдання та зміст провадження 
у справі про порушення митних 
правил.  
3. Протокол про порушення 
митних правил. 
4. Посадові особи органів доходів 
і зборів, які здійснюють 
провадження у справі про 
порушення митних правил.  
5. Процесуальні дії у справі про 
порушення митних правил та 
порядок їх проведення. 
6. Докази у справі про порушення 
митних правил.  

4-5, 26, 
32, 35, 

76, 81, 91 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 

16 

Тема 16. Поняття та 
основні аспекти 

кримінально-
правової охорони 

зовнішньоекономічно
ї діяльності України 

 

1. Поняття кримінально-правової 
охорони зовнішньоекономічної 
діяльності України.  
2. Об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки складу кримінальних 
правопорушень у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Кваліфікуючі ознаки складу 

5, 6, 45, 
51, 62, 
71, 76 

Бліц-
опитування, 
тестування, 

індивідуальні 
завдання на 

картках, 
перевірка 

робочих зошитів 
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1 2 3 4 5 
кримінальних правопорушень у 
сфері зовнішньоекономічної 
діяльності.  
4. Підстави звільнення винних від 
кримінальної відповідальності. 
5. Міжнародне співробітництво 
правоохоронних і контролюючих 
органів у сфері боротьби з 
митними кримінальними 
правопорушеннями. 
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 

 
Інтенсифікація освітнього процесу при викладанні навчальної дисципліни 

повинна здійснюватися на основі використання активних методів навчання, що 

дозволяє, вирішити проблему зростаючого інформаційного навантаження на 

студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого матеріалу. Серед навчальних 

технологій, що знаходять застосування для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів при вивченні дисципліни, можна виділити наступні: 

• при проведенні лекційних занять: 

– лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у 

законодавстві, проведення порівняльного аналізу вітчизняної практики у митній 

справі із зарубіжним досвідом, виявлення основних причин виникнення негативних 

тенденцій й кризових явищ в даній сфері та окреслення шляхів їх подолання, а також 

ознайомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається в літературі з 

митного права навколо визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів; 

– міні-лекції. В умовах обмеженості часу проведення аудиторних лекційних 

занять частину програмних питань науково-педагогічний працівник освітлює у формі 

міні-лекції. Це відбувається переважно за допомогою розроблених науково-

педагогічним працівником структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст 

питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є найзручнішим та 

найефективнішим способом сприйняття студентами об’ємної інформації у короткі 

проміжки часу. Для наочного зображення структурно-логічних схем викладач 

зазвичай використовує мультимедійний проектор (кодоскоп), рідше ілюстративний 

матеріал (роздатковий або плакати);  

• при проведенні семінарських та практичних занять: 

– робота в малих групах. Під час проведення дискусії, виконання практичних 

завдань викладач здійснює поділ студентів (за їх власним бажанням) на малі робочі 

групи по 4-5 осіб. Дана форма проведення занять значно підвищує активність роботи 

студентів на семінарських (практичних) заняттях; 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює актуальні 

проблемні питання, з проведенням подальшої дискусії між іншими «малими 

групами», викладачем та експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що 

виносяться на обговорення; 

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу). Застосування даної 

методики проведення занять дає змогу студентам отримати певні навички з прийняття 

ефективних рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов, обробляти 

інформацію та виявляти тенденції розвитку певних явищ; 

– колективне розгадування «малими групами» кросвордів, які містять основні 

терміни й категорії кожної з тем дисципліни. Дана форма контролю дає можливість 

викладачу перевірити ступінь засвоєння студентами основної термінології, а 

студентам закріпити й систематизувати отримані знання; 

– дидактичні ігри: ділові, рольові, імітаційні. Кожен викладач, який веде 

практичні заняття, самостійно (можливо і за участю студентів) розробляє певні ігри і 

обирає тему заняття, на якій буде проводитися та чи інша гра. 
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Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю 
 

Таблиця 7.1. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Митне право»  
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Таблиця 7.2. Розрахунок загальної підсумкової оцінки, що отримують за 

результатами вивчення навчальної дисципліни «Митне право» студенти 

напряму підготовки 6.030401і «Правознавство» 

 
Назва змістового модуля, 

теми 
Вид навчальної роботи Бали 

Тема 1. Розвиток діяльності 

митної справи України 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 2. Митний контроль  

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 3. Митне оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які переміщують 
через митний кордон України  

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 
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Назва змістового модуля, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 4. Митно-тарифне та 
нетарифне регулювання  

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 5. Митна статистика  

1. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2 

 

Тема 6. Митні процедури при 

переміщенні та пропуску 

через митний кордон України 

товарів, транспортних засобів 

та інших предметів 

 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 7. Митні режими  

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 8. Структура та 
організація діяльності органів 
доходів і зборів України  

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Відвідування семінарського заняття 0,5 

3. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 
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Назва змістового модуля, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

4. Тестування 1 

5. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

6. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 8 

Модульна контрольна робота 1 12,5 

Тема 9. Розпорядження 

товарами, що перебувають 

під митним контролем  
 

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 10. Особливості 

пропуску та оподаткування 

товарів, що переміщуються 

через митний кордон України 

громадянами 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 11. Контроль за 

переміщенням через митний 

кордон України товарів, що 

містять об’єкти права 

інтелектуальної власності 

 
 

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 12. Країна походження 

товару. Митна вартість 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 
 

2,5 
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Назва змістового модуля, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономічної 
діяльності та верифікація 
сертифікатів про походження 
товарів з України  

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 14. Порушення митних 
правил  

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 
митних правил  

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Відвідування семінарського заняття 0,5 

3. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

3 

4. Тестування 1 

5. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

6. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 8 

Тема 16. Поняття та основні 

аспекти кримінально-

правової охорони 

зовнішньоекономічної 

діяльності України 

 

1. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2 

Модульна контрольна робота 2 12,5 

Разом за семестр  100 

 
 
 
 
 
 
 



 48 

Таблиця 7.3. Система нарахування балів з вивчення навчальної дисципліни 

«Митне право» за видами навчальної роботи  
 

Форма навчальної 
роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція Відвідування лекційного заняття 

(або його відпрацювання) 
0,5 

1.2. Cемінарське 
заняття 

1.Відвідування семінарського 
заняття 

0,5 

2. Обговорення теоретичного 
питання, передбаченого планом 
семінарського заняття 

0-4 

3. Ґрунтовне доповнення до 
відповіді на семінарському занятті, 
постановка та розкриття проблемного 
питання 

0,5 

4. Тестування 1 

2. Самостійна робота 
 
 
 
 

 
 

Виконання та захист 
індивідуальних навчально-дослідних 
завдань: 

 

– підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

– виконання завдань для 
самоконтролю знань 1 

3. Поточний модульний 
контроль 

Модульна контрольна робота 
12,5 

4. Підсумковий контроль Підсумковий модульний контроль 
(залік) 

 

 

Таблиця 7.4. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Митне право» 

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-10 

4. Написання і захист наукового 
реферату з визначеної проблеми 

2-4 

2. Науково-дослідна 1.  Участь в наукових гуртках («Ін-
Юре») 

5-20 

2. Участь в наукових студентських 5-20 
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Перелік питань для поточного модульного контролю 

Змістовий модуль 1. Загальні засади державної митної справи 

1. Розвиток діяльності митної справи України  

2. Поняття, предмет і метод митного права. 

3. Система митного права і джерела митного права. 

4. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення державної 

митної політики. 

5. Організація митного контролю. 

6. Зони митного контролю.  

7. Здійснення митного контролю. 

8. Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються через 

митний кордон України. 

9. Етапи митного оформлення.  

10. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна документація. 

11. Учасники митного оформлення. Декларант, його права і обов'язки. 

12. Міжнародно-правове регулювання електронного декларування товарів. 

13.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

14. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків. 

15.  Порядок сплати митних платежів. 

16.  Митні пільги: поняття, види, порядок і умови застосування. 

17.  Нетарифне регулювання. 

18. Митна статистика як складова основ митної справи.  

19.  Завдання і система митної статистики.  

20. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика. 

21.  Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний кордон 

України товарів, транспортних засобів та інших предметів.   

22. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

23.  Засоби та способи переміщення товарів через митний кордон. 

24.  Митні процедури на транспорті. 

25.  Поняття і сутність митного режиму.  

26. Види митних режимів, їх класифікація та характеристика. 

27.  Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами доходів 

і зборів на підставі гарантій. 

клубах («Феміда») 
3. Участь в конкурсах студентських 

робіт: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

5-20 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

Разом 
Максимальна кількість додаткових балів для студента – 

30. 
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28.  Здійснення митної справи. 

29.  Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості 

правового статусу.  

30. Організація діяльності органів доходів і зборів України. 

31. Проходження служби в органах доходів і зборів України. 

32.  Міжнародне співробітництво з питань митної справи. 

 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 
1. Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і зборів.  

2.  Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів, 

що перебувають під митним контролем. 

3.  Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним 

контролем. 

4. Зберігання товарів та транспортних засобів на складах органів доходів і зборів. 

5.  Здійснення діяльності митного брокера. 

6.  Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон України.  

7. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний 

кордон, для цілей нарахування податків та зборів. 

8.  Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території України.  

9. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

10. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності. 

11.  Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.  

12. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у 

сфері захисту права інтелектуальної власності. 

13.  Мета і порядок визначення країни походження товару. 

14.  Документи, що підтверджують країну походження товару. 

15.  Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний 

кордон України. 

16.  Декларування митної вартості товарів. 

17.  Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі.  

18.  Класифікація товарів. Надання зразків товарів під час здійснення 

класифікації товарів. 

19.  Верифікація сертифікатів про походження товарів з України. 

20. Поняття і види порушень митних правил.  

21. Характеристика окремих видів порушень митних правил. 

22. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення митних 

правил.  

23. Види стягнень за порушення митних правил і особливості їх накладення. 

24.  Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних 

правил. 

25.  Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх 

проведення. 

26.  Порушення справи про порушення митних правил: приводи і підстави 

27. Розгляд справи про порушення митних правил. 
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28.  Оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

29.  Виконання постанов про накладення стягнення за порушення митних 

правил. 

30.  Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної діяльності 

України.  

31.  Ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

32.  Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з митними кримінальними 

правопорушеннями. 

 

Зразок модульного завдання 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Митне право»  

Модуль 1 

 

Варіант 2 

 

Теоретичні питання 

1.1. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна 

документація. 

1.2. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика. 

 

 

Тестові завдання 

1. Визначення: формально визначене правило поведінки держав, міжнародних 

організацій,фізичних та юридичних осіб в галузі митних відносин» відповідає 

поняттю: 

а) норма митного права; 

б) система митного права; 

в) інститут митного права. 

2. В Україні резидентами серед фізичних осіб згідно чинного законодавства є: 

а) виключно громадяни України; 

б) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що мають 

постійне місце проживання на території України; 

в) виключно громадяни України та іноземні громадяни, що зареєстровані як 

платники податків. 

3. Визначення: «рішення по конкретній справі, що є обов'язковим для судів тієї 

ж чи нижчої інстанції при вирішенні аналогічних справ або виступає зразком 

тлумачення закону» відповідає поняттю: 

а) міжнародний договір; 
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б) принципи міжнародної торгівлі; 

в) судовий прецедент. 

4. Для фізичних осіб , що постійно проживають в Україні, однією з умов для 

здійснення ними операцій з перетином митного кордону є: 

а) їх державна реєстрація як суб’єктів підприємницької діяльності; 

б) досягнення ними 16-ти річного віку; 

в) укладення ними будь-якої цивільно-правової угоди. 
 

Дайте визначення поняття  

1. Митне право як галузь права – це … 

 

Провідний викладач ____________ ст. викладач Ю.А. Козаченко 
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Розділ 8. Перелік питань для підготовки до підсумкового 

контролю з дисципліни «Митне право» 

 
1. Становлення кримінально-правової охорони оподаткування зовнішньої 

торгівлі України. 

2.  Митна справа в незалежній Україні.  

3. Поняття, предмет і метод митного права.  

4. Взаємозв’язок митного права з іншими галузями права. 

5. Система митного права: принципи і критерії її побудови.  

6. Джерела митного права: поняття, види і коротка характеристика. 

7. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення державної 

митної політики.  

8. Принципи здійснення державної митної справи. 

9. Співвідношення митної справи та митної політики. 

10. Основні напрямки державної митної політики України.  

11. Організація митного контролю.  

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

13. Мета митного контролю та зони митного контролю.  

14. Здійснення митного контролю. Особливі процедури митного контролю. 

15. Технічні засоби митного контролю. Митна експертиза.  

16. Валютний контроль і компетенція митних органів по його здійсненню.  

17. Документи і відомості, які необхідні для митного контролю. 

18. Залучення спеціалістів та експертів для здійснення митного контролю.  

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

перегляд речей. Особистий огляд. 

20. Вибірковість форм митного контролю. Митне забезпечення. 

21. Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються через 

митний кордон України.  

22. Митне оформлення: поняття, цілі, види. Місце і час здійснення митного 

оформлення.  

23. Основні етапи здійснення митного оформлення товарів, які переміщують через 

митний кордон України 

24. Митне оформлення товару, який підлягає обов'язковій сертифікації.  

25. Спрощений порядок митного оформлення.  

26. Митний супровід. Вимоги до обладнання транспортних засобів для 

перевезення товарів під митним контролем.  

27. Транспортні засоби, товари під інші предмети, які підлягають декларуванню.  

28. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна документація.  

29. Основні етапи розвитку законодавства у сфері регулювання відносин з 

декларування товарів. 

30. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

31. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків, які 

сплачуються при переміщенні товарів через митний кордон України на 

підставі угод, контрактів зовнішньоекономічної торгівлі.  

32. Нетарифне регулювання: адміністративні заходи впливу на ціну товару, з якої 

сплачуються податки при переміщенні товарів через митний кордон України 
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на підставі угод, контрактів зовнішньоекономічної торгівлі. 

33. Сплата митних платежів. Строки сплати митних платежів. Забезпечення сплати 

митних платежів.  

34.  Завдання і система митної статистики. Об'єкти вивчення митної статистики. 

35. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна характеристика.  

36. Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний кордон України 

товарів, транспортних засобів та інших предметів. 

37. Основні принципи переміщення через митний кордон та їх коротка 

характеристика. Засоби та способи переміщення товарів. 

38. Особливості переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів 

та умови їх застосування.  

39. Митні процедури на транспорті.  

40. Поняття і сутність митного режиму. Види митних режимів, їх класифікація.  

41. Митні режими випуску для вільного обігу, реімпорту, експорту, реекспорту, 

тимчасового ввезення (вивезення).  

42. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості 

правового статусу.  

43. Взаємодія органів доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. 

44. Інформування та консультування з питань митної справи. Міжнародне 

співробітництво з питань митної справи. 

45. Посадові особи органів доходів і зборів України.  

46. Проходження служби в органах доходів і зборів України.  

47. Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і зборів. 

Транзитні перевезення. 

48. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 

49.  Зберігання товарів та транспортних засобів на складах органів доходів і 

зборів. 

50.  Здійснення діяльності митного брокера. Митний перевізник. 

51. Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон України.  

52. Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території України.  

53. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

54. Переміщення транспортних засобів громадянами.  

55. Переміщення громадянами іноземної валюти і національної валюти. 

56. Митний контроль товарів, які переміщуються іноземними громадянами, які 

користуються митними пільгами. 

57. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності.  

58. Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням через митний 

кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.  

59. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у сфері 

захисту права інтелектуальної власності.  

60. Визначення країни походження товару: мета та особливості визначення 

походження товарів. Документи, що підтверджують країну походження товару. 

61. Митна вартість товару. Методи визначення митної вартості товару, що 
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ввозяться (імпортуються) в Україну, та порядок їх застосування.  

62. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України.  

63. Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі. Класифікація товарів.  

64. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів. 

65. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України.  

66. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації 

сертифікатів про походження товарів з України. 

67. Поняття і склад порушень митних правил.  

68. Види порушень митних правил та їх класифікація.  

69. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення митних 

правил.  

70. Види стягнень за порушення митних правил і деякі особливості їх накладення. 

71. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення 

митних правил. 

72. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил.  

73. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил.  

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

порушення справи про порушення митних правил.  

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

Протокол про порушення митних правил. 

76. Посадові особи органів доходів і зборів, які здійснюють провадження у справі 

про порушення митних правил.  

77. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою органу 

провадження у справі про порушення митних правил. 

78. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх 

проведення. 

79. Розгляд справи про порушення митних правил.  

80. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил.  

81. Порядок проведення процесуальних дій у справі про порушення митних 

правил. 

82. Докази у справі про порушення митних правил.  

83. Оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

84. Виконання постанов про накладення стягнення за порушення митних правил.  

85. Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної діяльності 

України.  

86. Об’єктивні ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

87. Суб’єктивні ознаки кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

88. Кваліфікуючі ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

89. Підстави звільнення винних від кримінальної відповідальності. 

90. Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих органів у сфері 

боротьби з митними кримінальними правопорушеннями. 
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Розділ 9. Навчально-методичне забезпечення навчальної 
дисципліни «Митне право»  

 

1. Навчальна програма 

2. Робоча навчальна програма 

3. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної 

дисципліни  

4. Плани семінарських занять 

5. Навчальні завдання для практичних занять 

6. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації 

до їх виконання 

7. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх 

виконання для студентів заочної форми навчання 

8. Збірник ситуаційних завдань (кейси). 

9. Ділові ігри. 

10. Тести вхідного контролю знань студентів 

11. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх 

оцінювання 

12. Пакети завдань для поточного модульного контролю  

13.  Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання 

14. Питання для підготовки до ПМК (заліку) 

15. Тематика науково-дослідної роботи студентів 
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Розділ 10. Перелік джерел, основної та додаткової 

навчально-методичної літератури 

 
Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст.2598.  

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №31. – Ст. 429. 

3. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV 

// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 

7 грудня 1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – №51. – 

Ст. 1122. 

5. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 4651-

VI // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. 

6. Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 р. N 4495-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – № 44-45, № 46-47, № 48. – Ст.552. 

7. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-

VI// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст.112. 

8. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. –  №№ 40-44. – Ст.356. 

9. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон 

України від 17 липня 1997 р. № 468/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 

1997. – N 44. – ст.281 

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

України від 22 грудня 1998 р. № 332-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 

1999. – N 11. – ст. 78 

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. 

№ 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – N 29. – Ст. 377 

12. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України 

від 02 березня 2015 р. № 222-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 23. – 

Ст.158. 

13. Про Митний тариф України : Закон України від 19 вересня 2013 р. N 584-

VII// Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 20-21. – ст.740. 

14. Про міжнародне приватне право: Закон України від 25 червня 2005 р. 

№ 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – N 32. – Ст.422.  

15. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р. 

N 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 19. – Ст. 80 

16. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних 

культур: Закон України від 10 вересня 1999 р. № 1033-XIV // Відомості Верховної 

Ради України. – 1999. – N 44. – ст. 389 

17. Про стандартизацію: Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VII // 

Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 31. – Ст.1058. 

18. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-XII // 

Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 10. – Ст. 139  

http://zakon.rada.gov.ua/go/1956-12
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19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет 

Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1993. – № 17. – Ст.184. 

20. Про Державну фіскальну службу України : постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 травня 2014 р. № 236 // Урядовий кур'єр. – 2014. – N 120. 

21. Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може 

проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення митними органами України : постанова Кабінету Міністрів України від 

23 травня 2012 р. № 467 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 41. – Ст. 1578. 

22. Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію 

України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом 

здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати 

митних платежів : постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №461 // 

Офіційний вісник України. – 2012. – № 40. – Ст. 1554. 

23. Про затвердження Положення про порядок і умови проходження служби в 

митних органах України: постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1993 р. 

№ 97 // Урядовий кур'єр. – 1993. – 22 лютого 1993 року. 

24. Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) 

сертифікатів і декларацій про походження товару з України : постанова Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня  2015 р. № 1029 // Офіційний вісник України. – 2015. 

– № 100. – Ст. 3448. 

25.  Про порядок ведення спеціальної митної статистики : постанова Кабінету 

Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1865 // Офіційний вісник України. – 2002. – 

№ 51. – Ст. 2300. 

26. Про затвердження Інструкції про порядок дій органів (підрозділів) 

охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а 

також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок 

подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами 

доходів і зборів : Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів 

і зборів України від 03 жовтня 2013 р. № 947/525 // Офіційний вісник України. – 2013. 

– № 87. – Ст. 3226. 

27. Про діяльність митних брокерів : Наказ Міністерства фінансів України від 

04 серпня 2015 р. № 693 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 72. – Ст. 2394. 

28. Про затвердження Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні 

митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права 

інтелектуальної власності : Наказ Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 р. 

№ 647 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 2007. 

29. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на 

морському та річковому транспорті : Наказ Міністерства фінансів України від 

10 березня 2015 р. № 308 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 39. – Ст. 1175. 

30. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при 

здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку 

єдиного адміністративного документа : Наказ Міністерства фінансів України від 

30 травня 2012  № 631 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 64. – Ст. 2627. 

31. Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на 

митну територію України товарів громадянами : Наказ Міністерства фінансів України 

від 22 травня 2012 р. № 581 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 56. – Ст. 2268. 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1029-2015-%D0%BF
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/b19
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32. Порядок обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил 

та їх відшкодування : Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 р. 

№ 731 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 65. – Ст. 2686. 

33. Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного 

режиму : Наказ Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 р. № 657 // 

Офіційний вісник України. – 2012. – № 80. – Ст. 3233. 

34. Про затвердження Порядку використання електронних накладних УМВС 

(СМГС), ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), ЦІМ (СІМ) для декларування 

товарів, що не є підакцизними : Наказ Міністерства інфраструктури України, 

Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013  р. № 1006/782 // Офіційний 

вісник України. – 2013. – № 1. – Ст. 20.  

35. Про затвердження форм процесуальних документів у справах про 

порушення митних правил: Наказ Міністерства фінансів України від  31 травня 

2012 р. № 652 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 2009.  

36. Про затвердження Інструкції про облік бланків суворої звітності та 

документів суворого обліку в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях України : Наказ Державної митної  служби України від 12 квітня 2005 р. 

№ 281 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 18. – Ст. 956. 

37. Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про 

міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП : Наказ Державної 

митної  служби України від 21 листопада 2001 р. N 755 // Офіційний вісник України. – 

2001. – № 51. – Ст. 2325. 

38. Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання : Наказ 

Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 р. № 613 // Офіційний вісник 

України. – 2012. – № 62. – Ст. 2552. 

39. Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її 

заповнення: Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 р. N 599 // 

Офіційний вісник України. – 2012. – N  52. – Ст. 2104. 

40. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 

книжки МДП : конвенція ООН від 14 листопада 1975 р. // Офіційний вісник України. 

– 2007. – № 3. – Ст. 138 

41. Конвенція про тимчасове ввезення : конвенція Ради Митного 

Співробітництва від 26 червня 1990 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – 36. – 

Ст. 2445. 

42. Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних 

вантажів (ДОПНВ) : угода ООН від 30 вересня 1957 р. [Електронний ресурс] // 

Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_217 

43. Рішення про Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі 

держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав : рішення СНД від 09 грудня 

1994 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – 5. – Ст. 204. 

44. У справі за конституційним зверненням Мартинова Володимира 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 

Митного кодексу України : рішення Конституційного суду України від 31 березня 

2015 р. N 1-рп/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – N 29 . – Ст. 850. 

45. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних 

правил : постанова Верховного суду України від 03 червня 2005 р. № 8 [Електронний 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1141-12
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ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: 
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