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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач  

 

Результати навчання 

 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8.  
Спеціальні компетентності 

СК3. Здатність застосовувати знання 

основних засад та інститутів 

національного права. 

СК5. Здатність надавати консультації з 

правових питань. 

СК6. Здатність самостійно складати 

документи правового характеру. 

СК8. Здатність до самовизначення та 

самореалізації у правничій діяльності. 

Здатність працювати в команді. 

РН1. Усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина України. 

РН7. Використовувати навички 

пошуку, оброблення аналізу 

інформації у професійній діяльності. 

РН8. Мати навички здійснення 

професійної діяльності самостійно і в 

команді. 

РН11. Практикувати знання основних 

засад та інститутів фундаментальних 

галузей права національної правової 

системи. 

РН14. Складати документи правового 

характеру. 

РН15. Аналізувати правові проблеми, 

приймати обґрунтовані рішення та 

формувати правові висновки. 

РН16. Підвищувати рівень 

індивідуальної професійної 

підготовки. 

РН17. Аналізувати явища та процеси 

на основі застосування теоретичних 

знань і прикладних навичок щодо 

здійснення професійної діяльності. 

РН18. Демонструвати вміння 

планувати та контролювати 

професійну діяльність. 
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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-професійний ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  1,5 

Галузь знань 

08 Право 
(шифр і назва) 

Нормативна 
(за вибором) 

 
 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

______________________ 
  

Семестр 

Загальна кількість годин 

45 

 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,45 год. 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Молодший фаховий 

бакалавр 

 11 год. 

Практичні 

 6 год. 

Семінарські 

 4 год. 

Самостійна робота 

 24год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 

Вид контролю: залік 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин 

для денної форми навчання – 0,42 

для заочної форми навчання – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: надання студентам достатнього обсягу знань з організації та 

функціонування митної справи в Україні. 

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни є надання студентам знань з організації структури та 

функціонування митної  служби в Україні; формування первинних навиків з 

організації митної  діяльності на митному кордоні України; формування навиків 

користування законодавчою та підзаконною  нормативно-правовою базою 

регламентації діяльності митної  служби України. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

 нормативно-правове регулювання митної  справи; 

 поняття митного контролю,  митного оформлення; 

 особливості переміщення та пропускання товарів і транспортних  засобів 

через  митний кордон,  розпорядження товарами, що  перебувають під митним 

контролем; 

 митні режими, поняття та визначення митної  вартості товарів, митні пільги; 

  поняття контрабанди,  порушення митних  правил, провадження у справах 

про порушення митних  правил. 

уміти: 

 здійснювати правильну кваліфікацію правовідносин, що  складаються у 

сфери митної  справи; 

 визначати вид та міру відповідальності за вчинення митних  правопорушень; 

 користуватися нормативно-правовою базою,  що  визначає організацію  та 

функціонування митної  справи в Україні. 
2.Програма навчальної дисципліни 

Тема 1.1. Предмет,  методи, принципи митного права 

Тема 1.2. Основи митної  справи 

Тема 1.3. Структура та організація діяльності митної  служби України 

Тема 2.1. Країна походження товару. Митна вартість товару 

Тема 2.2. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної  діяльності 

Тема 2.3. Митні режими 

Тема 2.4. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України 

Тема 2.5. Зберігання товарів,  транспортних засобів комерційного призначення на 

складах митних органів та розпорядження ними 

Тема 2.6. Митне оформлення та декларування 

Тема 2.7. Митні платежі 

Тема 2.8. Митний контроль 

Тема 2.9. Митні пільги 

Тема 2.10. Запобігання та протидія контрабанді. 

Тема 2.11.  Порушення митних  правил та відповідальність за них. 



3.Структура навчальної дисципліни 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

се
м

ін
ар

сь
к
і 

Ін
д

и
в
ід

. 

са
м

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

л
ек

ц
ії

 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
і 

Ін
д

и
в
ід

. 

са
м

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

Розділ 1. Загальна частина 10 3    7       
Тема 1.1. Предмет,  методи, 

принципи митного права 
3 1    2       

Тема 1.2. Основи митної  

справи 
43 1    2       

Тема 1.3. Структура та 

організація діяльності 

митної  служби України 

4 1    3       

Розділ 2. Особлива 

частина 
35 8 6 4  17       

Тема 2.1. Країна 

походження товару. Митна 

вартість товару 

4 1 2 2  1       

Тема 2.2. Українська 

класифікація товарів 

зовнішньоекономічної  

діяльності 

2     2       

Тема 2.3. Митні режими 3 1    2       
Тема 2.4. Переміщення та 

пропуск товарів і 

транспортних засобів через 

митний кордон України 

4 1    1       

Тема 2.5. Зберігання 

товарів,  транспортних 

засобів комерційного 

призначення на складах 

митних органів та 

розпорядження ними 

2     2       

Тема 2.6. Митне 

оформлення та 

декларування 

4 1 2   1       

Тема 2.7. Митні платежі 4 1 2   1       
Тема 2.8. Митний контроль 4 1  2  1       
Тема 2.9. Митні пільги 2     2       
Тема 2.10. Запобігання та 

протидія контрабанді. 
3 1    2       

Тема 2.11.  Порушення 

митних  правил та 

відповідальність за них. 

3 1    2       

Усього годин 45 11 6 4  24       

 



 

4.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 
1 1 Тема 1.1. Предмет,  методи,  принципи митного права. Тема 

1.2.  Основи митної  справи 

Тема лекції 1. Предмет,  методи,  принципи митного права. 

Основи митної  справи 

План 

1.Поняття митного права та його  місце в системі права України 

2.Співвідношення митного права та митного законодавства. 

Джерела митного права 

3. Митні правопорушення, їх  склад.  Характеристика норм 

митного права 

4. Державна політика у сфері державної митної  справи. 

Забезпечення національних митних інтересів та безпеки України 

5. Митні інтереси та митна безпека 

6. Митна територія України та митний кордон України. Територія 

вільних митних  зон 

2 

2 2 Тема 1.3. Структура та організація діяльності митної  служби 

України. Тема 2.1.Країна походження товару. Митна вартість 

товару 

Тема лекції 2. Структура та організація діяльності митної  служби 

України. Країна походження товару. Митна вартість товару 

План 

1.Митна служба України та її складові. Призначення митної  

служби та її  основні завдання 

2. Центральний орган виконавчої  влади, що  забезпечує 

реалізацію державно ї політики у сфері державної  митної  справи. 

Митниця, митний пост,  спеціалізовані митні установи 

3.  Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення 

митної  служби України 

4.Заявлення митної  вартості товарів декларантом. Декларація 

митної  вартості товару 

5.Методи визначення митної  вартості товарів 

6. Поняття «країна походження товару» 

2 

3 4  Тема 2.3.  Митні режими Тема 2.4. Переміщення та пропуск 

товарів у транспортних  засобів через митний кордон України 
 

Тема лекції 3. Митні режими. Переміщення та пропуск товарів у 

транспортних  засобів через митний кордон України 

План 

1.Поняття митного режиму. Види митного режиму 

2.  Засоби та способи переміщення товарів. 

3. Пункти пропуску через державний кордон України 

4. Митні формальності на морському, річковому транспорті, на 

авіатранспорті, на залізничному та автомобільному транспорті 

2 

4 6 Тема2.6. Митне оформлення та декларування. Тема 2.7. Митні 2 



платежі 

Тема лекції 4. Митне оформлення та декларування. Митні 

платежі 

План 

1.Мета митного  оформлення. Місце і час здійснення митного  

оформлення 

2. Основні види митного оформлення 

3. Поняття «митне декларування». Загальна процедура 

декларування. Основні  види митної  декларації 

4.Загальні положення щодо митних  платежів. Мито та його 

основні види 

5. Платники мита. Ставки мита та їх види. 

6.Звільнення від оподаткування. 

5 9 Тема 2.8. Митний контроль 

Тема лекції 5. Митний контроль 

План 

1.Поняття  митного контролю. Принципи здійснення митного  

контролю. 

2.Тривалість митного  контролю 

3. Режим зони митного  контролю 

4.Форми митного  контролю. 

1 

6 11 Тема 2.10.  Запобігання та протидія контрабанді. Тема 2.11. 

Порушення митних  правил та відповідальність  за них 

Тема лекції 11. Запобігання та протидія контрабанді.  Порушення 

митних  правил та відповідальність  за них 

План 

1.Заходи щодо  запобігання та протидії  контрабанді. 

Контрольовані поставки наркотичних  засобів, психотропних  

речовин і прекурсорів. 

3. Поняття порушення митних правил як один з видів 

адміністративного  правопорушення. Види стягнень за порушення 

митних правил. 

2 

 Разом 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та практичного заняття 

Кількість 

годин 

1 3 Тема 2.1. Країна походження товару. Митна вартість товару 

Тема практичного заняття 1. 

Декларація митної  вартості товару 

2 

2 7 Тема 2.6. Митне оформлення та декларування 

Тема практичного заняття 2. 

Складання митної  декларації 

2 

3 8 Тема 2.7. Митні платежі 

Тема практичного заняття 3. 

Визначення ставок мита та їх видів 

2 

 

6. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та практичного заняття 

Кількість 

годин 

1 5 Тема 2.4. Переміщення та пропуск товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України 

Тема семінарського заняття 1. 

Права та обов’язки перевізника 

2 

2 10 Тема 2.8. Митний контроль 

Тема семінарського заняття 2. 

Форми митного контролю. Митні експертизи 

2 

 

7. Самостійна робота 
 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Предмет,  методи,  принципи митного права 

Методи та принципи митного права  
2 

2 Тема 1.2. Основи митної  справи 

Державна митна справа  та її  основні складові елементи. Засади 

державної  митної  справи 

2 

3 Тема 1.3. Структура та організація діяльності митної  служби 

України 

Служба в митних  органах України. Посадові особи  та інші працівники 

митної  служби України. Спеціальні звання митної  служби України.   

3 

4 Тема 2.1. Країна походження товару. Митна вартість товару 

Поняття «митна вартість товару». Визначення митної  вартості товарів, 

що  переміщуються через митний кордон України 

1 

5 Тема 2.2. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної  

діяльності 

Рішення митних органів щодо класифікації  товарів для митних цілей 

2 

6 Тема 2.3. Митні режими 

Митний режим імпорту  та реімпорту. Митний режим експорту та 

2 



реекспорту.  Митний режим транзиту.  Митний режим тимчасового  

ввезення та вивезення. 

7 Тема 2.4. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів 

через митний кордон України 

Заборона та обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний 

кордон України 

1 

8 Тема 2.5. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення на складах митних органів та розпорядження ними 

Розпорядження товарами,  транспортними засобами комерційного 

призначення. Розпорядження коштами,  одержаними від реалізації 

товарів 

2 

9 Тема 2.6. Митне оформлення та декларування 

Декларанти, їх  обов’язки, права та відповідальність 
1 

10 Тема 2.7. Митні платежі 

Особливості оподаткування митом деяких товарів 

1 

11 Тема 2.8. Митний контроль 

Митні експертизи 

1 

12 Тема 2.9. Митні пільги 

Митні пільги для дипломатичних  представництв іноземних  держав 
2 

13 Тема 2.10. Запобігання та протидія контрабанді 

Переміщення товарів під негласним контролем 

Оперативний нагляд правоохоронних  органів 

2 

14 Тема 2.11. Порушення митних  правил  та відповідальність за них 

Виконання постанов митних  органів про накладання адміністративних  

стягнень   за порушення митних правил 

2 
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8. Індивідуальні завдання 
 

9. Методи навчання 

-словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

-наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – відеофільми, мультимедійні файли); 

-практичні(самостійна робота на занятті та поза аудиторна). 

10. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль: рішення ситуацій, розв’язування кросвордів, 

заповнення документів, комплексна контрольна робота, тестовий контроль. 
 

11. Методичне забезпечення 

 Тексти лекцій. 

 Завдання для практичних занять. 

 Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

 Плани семінарських  занять 

 Інструкцій картки для семінарських  занять 

 Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

 Тести для перевірки знань студентів. 

 Роздатковий матеріал. 

 Критерії оцінювання знань студентів. 

 Наочні посібники. 

12. Рекомендована література 

Основна 

Митний кодекс України від 13  березня 2012 року 

Іщенко Ю.В. Митне право України : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Юрінком 

Інтер, 2010. – 296 с. 

Митне право України : навчальний посібник / кол. авторів: В. В. Ченцов, С. В. Кувакін, А. В. 

Мазур та ін. ; за заг. ред. В. В. Ченцова та Д. В. Приймаченка. – Вид. 3-тє. – Дніпропетровськ 

: Академія митної служби України, 2014. – 328 с. 
 

Додаткова 

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001  року зі змінами та доповненнями 

Закон України «Про митний тариф України»  від 19.09.2013 року зі змінами та доповненнями 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.07.1991 року зі змінами та 

доповненнями 

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в України громадян України» від 

21.01.1994 зі змінами та доповненнями 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження 

товарів з України» від 09.12.2015 

Постанова КМУ Про затвердження переліку товарів, на які встановлено обмеження щодо 

переміщення через митний кордон України від 21.05.2012 року 

Постанова КМУ «Про затвердження форми митної  декларації для письмового  декларування 

товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, 

сімейних  та інших потреб,  не пов’язаних  з провадженням підприємницької  діяльності» від 

21.05.2012 року 

Наказ міністерства фінансів України «Про порядок заповнення митної  декларації для 

письмового  декларування товарів, що  переміщуються через митний кордон України 



громадянами для особистих,  сімейних та інших потреб,  не пов’язаних  з провадженням 

підприємницької  діяльності»   від 28.05.2012 року 

Коваль Н. О. Форми митного декларування та порядок їх застосування / Н. О. Коваль // Lex 

portus. - 2018. - № 3. - С. 106-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2018_3_10 

Мельник М. В. Митний контроль та митне оформлення при застосуванні митних режимів / 

М. В. Мельник // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2011. - Вип. 7. 

- С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_7_67 

Пархоменко В. П. Процеси введення електронного митного декларування в Україні / В. П. 

Пархоменко, О. В. Ігнатьєва // Вісник Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля. - 2013. - № 4(2). - С. 138-142. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_4%282%29__30 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерії 
оцінювання знань студентів 

з дисципліни "Митне право" 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=КовальН$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101436
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101436
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=LP_2018_3_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=МельникМ$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73541
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzlubp_2011_7_67
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=ПархоменкоВ$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69301
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69301
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VSUNU_2013_4(2)__30


 
 

5 (відмінно) студент дає повну відповідь на всі питання; правильно 

використовує набуті знання; вміє їх узагальнювати та 

систематизувати. Дає повну логічну послідовну відповідь на 

теоретичні питання митної  справи. Вміє користуватися чинною 

нормативно-правовою базою. Правильно виконує практичне 

завдання з митного  оформлення та визначає митну вартість 

товарів. 
 

4 (добре)  студент правильно розкриває теоретичні питання з митного 

права України. Знає методику розв’язування задач і ситуацій, 

але допускає деякі помилки, які загалом не впливають на 

кінцевий результат вирішення практичного завдання. Нечітко 

робить висновки за результатами вирішення завдань. 
 

3 (задовільно) студент неповно розкриває теоретичні питання з митного права; 

немає послідовності в їх викладенні. Методика вирішення 

практичного завдання правильна, але допущені грубі помилки 

при їх виконанні; немає аналізу результатів вирішення. 
 

2 (незадовільно) студент неповно і неправильно розкриває теоретичні питання, 

відтворює менше половини теоретичного матеріалу; не має 

сформованих умінь та навичок вирішення практичного 

завдання. 

 

 

 


