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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Основи митного законодавства»: навчити студентів 
розпізнавати в повсякденній діяльності людини, фахівця ознаки митних 
правовідносин, уміти в разі потреби добирати необхідні для їх регламентування 
правові джерела, оптимально застосовувати відповідні норми права. Основною 
метою викладання дисципліни є засвоєння студентами  основоположних 
відомостей з митного права, вміння застосовувати теоретичні знання в практичній 
роботі, аналізувати ситуації і правильно їх вирішувати. 
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7 семестр 
Модуль 1 

Тема 1. Митна справа 
в Україні 

 
2/2 

Знати:  
Становлення митної справи України.   
Поняття митної справи. 
Основи державної митної справи. 
Принципи здійснення державної митної 
справи. 
Зміст митної справи України. 
Розуміти:  
Визначення основних термінів і понять. 
Вміти розпізнавати:  
Статус авторизованого економічного 
оператора. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 
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Інформування, консультування та 
попередні рішення з питань державної 
митної справи.  

Тема 1.4. Історія 
митної справи. 
 

0/2 Знати:  
Митна справа в Україні в радянський 
період. 
Розуміти:  
Прадавній період світового розвитку 
митної справи.  
Митна справа на території України за 
часів Київської Русі. 
Митна справа в Україні-Гетьманщині. 
Вміти розпізнавати:  
Митна справа на українських землях під 
владою інших держав. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема 1.5. Митна 
політика України. 
 

0/1 Знати:  
Поняття митної політики.  
Принципи митної політики. 
Функції держави по регулюванню 
зовнішньоекономічних відносин. 
Митна політика та національна безпека. 
Розуміти:  
Основні форми та методи проведення 
митної політики. 
Інституціональний механізм формування 
та реалізації державної митної політики. 
Вміти розпізнавати:  
Засоби тарифного (економічного) 
регулювання. 
Засоби нетарифного (адміністративного) 
регулювання.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема 1.7. Митна 
статистика 
 

0/1 Знати:  
Головне завдання митної статистики.  
Ведення митної статистики.  
Основні завдання митної статистики. 
Формування митної статистики. Звітність. 
Розуміти:  
Значення інформаційно-аналітичної 
роботи. 
Електронна мережа передачі даних. 
Вміти розпізнавати:  
Інформаційні технології та інформаційні 
ресурси у державній митній справі. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема 2. Органи 
управління митною 
справою 

2/2 Знати:  
Удосконалення управлінської системи в 
митній справі 
Центральний рівень державного 
управління митною справою. 
Територіальний рівень державного 
управління митною справою. 
Кадровий потенціал митної справи. 
 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 

5 



Розуміти:  
Механізм забезпечення примусу в митній 
справі 
Вміти розпізнавати:  
Взаємовідносини митних органів з 
органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, суб’єктами 
підприємницької діяльності. 
Оскарження рішень, дій або бездіяльності 
митних органів, їх посадових осіб та 
інших працівників і відповідальність за 
них. 

самостійної 
роботи. 

Тема 3. Митне право як 
юридична основа 
митної справи 

2/2 Знати:  
Поняття та предмет митного права 
України. 
Місце митного права в системі права 
України. 
Методи та принципи митного права 
України. 
Система митного права України. 
Джерела митного права України. 
Розуміти:  
Поняття митно-правових відносин та їх 
структура. 
Вміти розпізнавати:  
Особливості набрання чинності законами 
України та іншими нормативно-
правовими актами з питань державної 
митної справи. 
Особливості застосування законів України 
та інших нормативно-правових актів з 
питань державної митної справи. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 

20 балів 
Модуль 2 

Тема 4. Митні режими 2/1 Знати:  
Поняття і значення митного режиму. 
Види митних режимів. 
Розуміти:  
Транзит.  
Митний склад. 
Вільна митна зона. 
Безмитна торгівля. 
Переробка, знищення та руйнування 
конфіскованого товару. 
Відмова від іноземних товарів на користь 
держави. 
Вміти розпізнавати:  
Імпорт та реімпорт.  
Експорт та реекспорт.  
Тимчасове ввезення та тимчасове 
вивезення.  
 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 



Тема 4.2. Переміщення 
та пропуск товарів і 
транспортних засобів 
комерційного 
призначення через 
митний кордон 
України. 
 

0/1 Знати:  
Загальна характеристика правил ввезення-
вивезення товарів та інших предметів 
через митний кордон України. 
Розуміти:  
Загальний порядок переміщення через 
митний кордон України транспортних 
засобів.  
Порядок вивезення транспортних засобів 
за межі України.  
Порядок тимчасового ввезення 
транспортних засобів в Україну.  
Порядок переміщення через митний 
кордон валюти і цінностей.  
Пропуск культурних та історичних 
цінностей через митний кордон України. 
Переміщення товарів через митний кордон 
України у міжнародних поштових та 
експрес-відправленнях. 
Вміти розпізнавати:  
Особливості пропуску через митний 
кордон товарів для суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 4.3. 
Переміщення та 
пропуск товарів 
громадян України. 

 

0/1 Знати:  
Загальні положення щодо пропуску та 
оподаткування товарів, що переміщуються 
(пересилаються) через митний кордон 
України громадянами.  
Розуміти:  
Пропуск та оподаткування товарів, що 
вивозяться (пересилаються) громадянами 
за межі митної території України.  
Вміти розпізнавати:  
Пропуск та оподаткування товарів, які 
ввозяться (пересилаються) громадянами 
на митну територію України.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 4.4. 
Переміщення та 
пропуск товарів 
іноземців. 

 

0/1 Знати:  
Переміщення дипломатичної пошти та 
консульської валізи іноземних держав 
через митний кордон України.  
Застосування умов взаємності.  
Розуміти:  
Припинення надання митних пільг 
посадовим особам представництв 
іноземних держав та міжнародних 
організацій в Україні.  
Вміти розпізнавати:  
Особливості пропуску та оподаткування 
товарів, що ввозяться на митну територію 
України дипломатичними 
представництвами іноземних держав в 
Україні.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 



Особливості пропуску та оподаткування 
товарів, що ввозяться на митну територію 
України представниками та членами 
делегацій іноземних держав.  
Особливості пропуску та оподаткування 
товарів, що ввозяться на митну територію 
України міжнародними організаціями, 
представництвами іноземних держав при 
них, а також їх персоналом.  

Тема 4.5. 
Митні формальності  

0/1 Знати:  
Загальні положення формальностей при 
переміщенні товарів через  митний кордон 
України різними видами транспорту. 
Митні формальності на автомобільному 
транспорті. 
Розуміти:  
Митні формальності на морському і 
річковому транспорті. 
Митні формальності на авіатранспорті. 
Митні формальності на залізничному 
транспорті. 
Митні формальності на трубопровідному 
транспорті та лініях електропередач. 
Вміти розпізнавати:  
Митні формальності щодо припасів. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 4.6. 
Зберігання та 
розпорядження 
товарами, 
транспортними 
засобами комерційного 
призначення на складах 
митних органів.  

 

0/1 Знати:  
Склади митних органів.  
Операції з товарами, що зберігаються на 
складах митних органів підприємствами.  
Розуміти:  
Розпорядження товарами, транспортними 
засобами комерційного призначення і 
коштами, одержаними від їх реалізації. 
Вміти розпізнавати:  
Розпорядження валютними цінностями, 
коштовностями. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

2 

Тема 5. Митне 
оформлення 

2/0 Знати:  
Правосуб'єктність декларанта.  
Здійснення митного оформлення: початок 
митного оформлення, присутність 
декларанта, завершення митного 
оформлення. 
Відмова у митному оформленні та її 
оскарження. 
Документація для митного оформлення. 
Розуміти:  
Поняття, місце і строки декларування. 
Типи декларацій: звичайна, попередня, 
тимчасова, періодична, додаткова. 
Прийняття, зміна та відкликання 
декларації. 
 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 



Вміти розпізнавати:  
Особливості митного оформлення деяких 
видів товарів: допомога, інвестиції, 
військова техніка. 

Тема 5.1. Декларування 
товарів іноземців та 
українських 
дипломатів 
 

0/1 Знати:  
Декларування товарів представництв 
іноземних держав та міжнародних 
організацій в Україні  
Розуміти:  
Декларування товарів, що належать 
членам персоналу представництв 
іноземних держав та міжнародних 
організацій в Україні  
Вміти розпізнавати:  
Порядок переміщення через митний 
кордон України товарів закордонних 
дипломатичних установ України та 
товарів, призначених для особистого 
користування працівників дипломатичної 
служби України. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

2 

Тема 5.2. Митний 
контроль та його місце 
в системі державного 
контролю. 
 

0/1 Знати:  
Організація митного контролю. 
Зони митного контролю.  
Розуміти:  
Здійснення митного контролю. 
Митні експертизи. 
Вміти розпізнавати:  
Особливі процедури митного контролю. 
 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 5.3. Контроль за 
окремими видами 
діяльності підприємств  
 

0/1 Знати:  
Загальні положення щодо здійснення 
митними органами контролю за окремими 
видами діяльності підприємств. 
Розуміти:  
Відкриття та експлуатація магазину 
безмитної торгівлі. 
Відкриття та експлуатація митного складу. 
Відкриття та експлуатація вільної митної 
зони комерційного або сервісного типу. 
Відкриття та експлуатація складу 
тимчасового зберігання. 
Відкриття та експлуатація вантажного 
митного комплексу. 
Вміти розпізнавати:  
Митна брокерська діяльність. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 5.4. Захист прав 
інтелектуальної 
власності 
 

0/1 Знати:  
Порядок митного контролю і митного 
оформлення товарів, що містять об’єкти 
права інтелектуальної власності.  
Митний реєстр об’єктів права 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  

2 



інтелектуальної власності.  
Призупинення митного оформлення 
товарів на підставі даних митного реєстру.  
Розуміти:  
Призупинення митного оформлення 
товарів за ініціативою митного органу. 
Спрощена процедура знищення товарів, 
митне оформлення яких призупинено за 
підозрою у порушенні прав 
інтелектуальної власності.  
Вміти розпізнавати:  
Взаємодія митних органів з іншими 
органами державної влади у сфері захисту 
права інтелектуальної власності. 

тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

30 балів 
Модуль 3 

Тема 6. Правове 
регулювання обігу 
товарів у митній сфері  

2/2 Знати:  
Значення, структура і застосування 
Гармонізованої системи описування та 
кодування товарів.   
Українська класифікація товарів 
зовнішньоекономічної діяльності як 
елемент митно-тарифного регулювання.  
Розуміти:  
Митний тариф України (групи 01-72; 
групи 73-97). 
Вміти розпізнавати:  
Порядок визначення країни походження 
товарів. 
Документи про підтвердження країни 
походження товару. 
Верифікація сертифікатів про походження 
товарів як форма митного контролю.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 6.2. Митна 
вартість товарів. 
 

0/1 Знати:  
Загальні положення щодо митної вартості. 
Документи, що подаються декларантом 
для підтвердження заявленої митної 
вартості. 
Розуміти:  
Методи визначення митної вартості 
імпортованих в Україну товарів.  
Вміти розпізнавати:  
Визначення митної вартості товарів, що 
переміщуються через митний кордон 
України в митних режимах, відмінних від 
митного режиму імпорту. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 6.4. Митні 
платежі. 
 

0/1 Знати:  
Поняття та види мита.  
Ставки мита. 
Обов'язок зі сплати митних платежів. 
Строки виконання обов’язку зі сплати 
митних платежів. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 

3 



Розуміти:  
Форми сплати митних платежів. 
Авансові платежі.  
Повернення помилково сплачених 
платежів. 
Стягнення митних платежів.  
Пеня. 
Вміти розпізнавати:  
Пільги щодо оподаткування товарів, що 
переміщуються через митний кордон 
України.  

підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 6.5. Гарантії 
забезпечення 
виконання зобов’язань 
перед митними 
органами  
 

0/1 Знати:  
Загальні положення щодо забезпечення 
зобов’язань перед митними органами. 
Форми забезпечення сплати митних 
платежів фінансовою гарантією.  
Фінансова гарантія, що надається у 
вигляді документа та у вигляді грошової 
застави.  
Розуміти:  
Гарантування на умовах Митної конвенції 
про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки МДП (Конвенції 
МДП) 1975 року та Конвенції про 
тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із 
застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 
Вміти розпізнавати:  
Інші способи забезпечення сплати митних 
платежів. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

3 

Тема 7. Порушення 
митних правил  

2/2 Знати:  
Класифікація порушень митних правил як 
адміністративне правопорушення. 
Відповідальність за порушення митних 
правил.  
Розуміти:  
Забезпечення законності у разі 
застосування адміністративних стягнень 
до порушників митних правил.  
Строки накладення адміністративних 
стягнень у справах про порушення митних 
правил.  
Протидія контрабанді. 
Вміти розпізнавати:  
Види порушень митних правил та 
відповідальність за такі правопорушення.  
Види адміністративних стягнень за 
порушення митних правил.  
Основні та додаткові адміністративні 
стягнення.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

2 

Тема 7.2. Провадження  
у справах  про  
порушення  митних 

0/1 Знати:  
Загальний порядок провадження у справах 
про порушення митних правил. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 

2 



правил. 
 

Адміністративне затримання.  
Розуміти:  
Права та обов’язки осіб, які беруть участь 
у провадженні у справах про порушення 
митних правил.  
Постанови митних органів про порушення 
митних правил та їх юридичне значення.  
Виконання постанов митних органів про 
накладення адміністративних стягнень за 
порушення митних правил. 
Вміти розпізнавати:  
Процесуальні дії у справах про порушення 
митних правил та порядок їх проведення.  
Порядок оскарження постанов у справах 
про порушення митних правил. 

конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 7.4. Міжнародне 
митне право. 
 

0/1 Знати:  
Юридична природа міжнародного 
митного права.  
Суб'єкти і об'єкт міжнародного митного 
права.  
Джерела міжнародного митного права.  
Розуміти:  
Інститут вільних зон у міжнародному 
праві.  
Міжнародні організації з питань митної 
справи  і митні союзи держав.  
Вміти розпізнавати:  
Основні міжнародні договори з митних 
питань.  
Система митних привілеїв і преференцій у 
міжнародному праві.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

2 

Тема  7.5.  Міжнародно-
правове регулювання 
співробітництва та 
взаємодопомоги держав 
у митних справах 
 

0/1 Знати:  
Участь України у міжнародному 
співробітництві з питань митної справи.  
Міжнародна діяльність центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну митну 
політику.  
Розуміти:  
Співробітництво митних органів України з 
митними органами суміжних держав.  
Підтримання оперативного зв’язку між 
митними органами України і митними 
органами суміжних іноземних держав.  
Вміти розпізнавати:  
Форми взаємодії митних органів України  
з митними та іншими уповноваженими 
органами іноземних держав, а також  
з міжнародними організаціями з питань 
боротьби з контрабандою та порушеннями 
митних правил. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

2 

20 балів 



Всього за семестр 70 
Екзамен 30  
Всього за курс 100 

 
 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів і заліків заборонені  
(у т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 
коректні (ДСТУ 8302:2015) текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 
індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів, заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно незараховано 

 


