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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів 4

Г алузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
05 Соціальні та
поведінкові науки

Модулів - 1
Змістових модулів - 2 Спеціальність (освітня
Індивідуальне
програма, спеціалізація):
науково-дослідне
051 Економіка за
завдання
освітньою програмою
(назва)
Митна справа
Загальна кількість

Нормативна

Рік підготовки:
1-й
1-й
Семестр
1-й

годин - 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних - 2
самостійної роботи
студента - 4

заочна форма
навчання

1-й
Лекції

Освітній ступінь: магістр

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання - 33% до 67%
для заочної форми навчання - 7% до 93%

14 год.
6 год.
Практичні, семінарські
14 год.
2 год.
Інші види
12 год.
год.
Самостійна робота
56 год.
88 год.
Індивідуальні завдання:
24 год.
Вид контролю: залік

занять

до

самостійної

і
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Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування у студентів навичок, умінь щодо вивчення особливостей
та сучасних тенденцій розвитку митного законодавства в Україні; організації
митної справи; прав і обов’язків суб’єктів митних відносин; відповідальності за
порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів та транспортних
засобів та предметів через митний кордон України; опанування практичних
навичок щодо оформлення митних декларацій; формування навичок роботи з
нормативними матеріалами, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у
вирішенні практичних питань.
Завдання: вивчення основних понять та ключових положень у сфері
нормативно-правового забезпечення митної справи, формування практичних
навичок щодо аналізу правових актів та інших документів за допомогою різних
наукових методів та вміння застосувати теоретичні і практичні знання, отримані в
процесі вивчення дисципліни на практиці.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати
загальні компетентності:
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
здатність займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати
лідерські якості та діяти з позицій соціальної відповідальності, виконувати
професійну діяльність відповідно до стандартів якості.
фахові компетентності:
здатність застосовувати правові норми у зовнішньоекономічній діяльності та
митній справі;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань
зовнішньоекономічної діяльності та митної справи;
здатність розробляти заходи щодо спрощення митних процедур відповідно
до міжнародного митного законодавства;
вміння застосовувати міжнародні норми у сфері технічного регулювання при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
здатність забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів
відповідно до заявленого митного режиму;
вміти застосовувати міжнародне законодавство у сфері технічного
регулювання в зовнішньоекономічній діяльності.
очікувані програмні результати навчання:
показувати уміння креативно мислити, генерувати нові ідеї у професійній
діяльності;
використовувати державну ділову мову для забезпечення результативної
наукової та професійної діяльності у сфері державної фіскальної служби;
застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної
співпраці органів фіскальної служби та підприємницьких структур;
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застосовувати сучасні методи і технології для проведення прикладних
досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи;
вміти визначати, аналізувати економічні проблеми в діяльності митних
органів та розробляти заходи щодо їх вирішення;
застосовувати інноваційні підходи в організації діяльності підприємницьких
структур та органів фіскальної служби;
здатний систематизувати наукові засади управління інноваційним розвитком
підприємств;
вміти планувати, організовувати і проводити наукові дослідження,
демонструвати та оприлюднювати результати наукових робіт;
здатний аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку та знати
основні теорії розвитку глобальної економіки.
2.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні положення митної справи.
Тема 1. Загальні положення митної справи:
Поняття митного права України, його місце в системі права. Предмет митного права та його
особливості. Метод митного права. Принципи митного права. Система митного права. Норми митного
права та їх особливості. Джерела митного права. Поняття митних правовідносин, їх структура. Суб’єкти
митного права. Митно-тарифна політика держави як об’єкт митного права. Митна варта та її
повноваження. Митниці в Україні та їх завдання. Митні пости та їх завдання. Майно митних органів та
джерела їх формування. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади та місцевого
самоврядування. Інформаційна діяльність митних органів. Міжнародне співробітництво у митній справі.
Тема 2 . Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва з питань митної справи:
Участь України у міжнародному співробітництві з питань державної митної справи.
Співробітництво фіскальних органів з органами влади суміжних держав, підтримання між ними
оперативного зв’язку. Співробітництво фіскальних органів України з міжнародними організаціями з
питань боротьби із контрабандою та порушеннями митних правил. Митні союзи (ЄС). Зони вільної
торгівлі. СОТ: історія створення, мета, функції. ГАТТ: принципи регулювання митної політики.
Міжнародні угоди в сфері митної справи. Міжнародні митні організації. Правові режими. Національний
режим. Режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим. Преференції зони. Вільні економічні зони.
Тема 3 . Митно-тарифне регулювання:
Державне регулювання, тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи
обчислення митної вартості товару. Визначення країни походження товару. Митний тариф України.
Види мита. Ввізне мито, експортне (вивізне) мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито, акцизний
податок.
Тема 4 . Нетарифне регулювання:
Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Заходи нетарифного регулювання.
Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Застосування спеціальних заходів щодо
імпорту товарів в Україну. Процедура реєстрації зовнішньоекономічних контрактів. Процедура видачі
ліцензій на право імпорту, експорту - спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Дозвільна
система служби експортного контролю. Верифікація товарів, що ввозяться в Україну. Дозвільна система
органів державної влади, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний,
екологічний та інші види контролю. Реєстрація лікарських засобів, виробів медичного призначення,
імунобіологічних препаратів, харчових добавок. Застосування державного пробірного контролю.
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Змістовий модуль 2. Митний контроль та митне оформлення товарів.
Тема 5 . Митні режими:
Поняття митної території, принципи митної політики. Види митного режиму: імпорт; реімпорт;
експорт; реекспорт; транзит; тимчасове ввезення (вивезення); митний склад;спеціальна митна зона;
магазин безмитної торгівлі; переробка на митній території України; переробка за межами митної
території України; знищення або руйнування; відмова на користь держави та інші (дати поняття).
Поняття та зміст: митний склад, митні ліцензійні склади, магазину безмитної торгівлі та ін. Принципи
переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон громадянами (Митні ліцензії). Митне
оформлення та митне декларування.
Тема 6 . Митний контроль. Митне оформлення. Декларування:
Мета митного оформлення. Органи, що уповноважені здійснювати митне оформлення. Операції
митного оформлення, порядок їх здійснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що
застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, визначаються Кабінетом
Міністрів України. Форми митного контролю. Зони митного контролю. Здійснення митного контролю.
Права і обов’язки суб’єктів митного контролю. Особливі режими митного контролю. Характеристика
форм митного контролю. Особливі процедури митного контролю. Митний контроль і митне оформлення
товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Митний контроль на транспорті. Митне
регулювання, питання що пов'язані з встановленням митних зборів, процедурами митного контролю,
організацією діяльності органів митного контролю України. Митне регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
Тема 7. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митних
кордон України
Заходи органів фіскальної служби щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України. Контрафактні товари. Порядок митного контролю і
митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Митний реєстр
об’єктів права інтелектуальної власності.. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних
митного реєстру. Спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за
підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Зміна маркування на товарах та їх упаковці.
Взаємодія фіскальних органів з іншими органами державної влади у сфері захисту прав
інтелектуальної власності.
Тема 8. Порушення митних правил та відповідальність за них.
Порушення митних правил. Види правопорушень у митному законодавстві. Поняття та види
відповідальності за порушення митних правил. Контрабанда як розповсюджений вид порушення митних
правил. Види стягнень, що застосовуються до порушників митних правил. Відповідальність митних
органів України. Поняття адміністративного правопорушення. Види порушень митних правил і
відповідальність за такі порушення. Порядок провадження у справах про порушення митних правил.
Види адміністративних стягнень за порушення митних правил.

Назви
змістових
модулів і
тем
і

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
у тому числі
у тому числі
усього
усього
лк пр Ін..в. інд с.р.
лк пр лаб інд с.р.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1
Змістовий моду^ль 1. Загальні положення митної справи.
Тема 1. Загальні 13
2 2 2
2
5
15,25 1,0 0,25
положення
митної справи

12

3

13

11

7
Тема 2.
Нормативноправове
забезпечення
міжнародного
співробітництва
з питань митної
справи

18

1

Тема 3. Митнотарифне
регулювання
Тема 4.
Нетарифне
регулювання
Разом за
змістовим
модулем 1

2

2

3

2

2

4

2

5

10

6

15,25

7

8

1,0 0,25

9

10

3

11

12

11

13

17

2

2

1

2

10

14,75

0,5 0,25

3

11

12

2

2

1

2

5

14,75

0,5 0,25

3

11

60

8

8

6

8

30

60

3

12

44

1

Змістовий модуль 2. Митний контроль та митне оформлення товарів.
Тема 5. Митні
15
2 2 1
4
6
14,75 0,5 0,25
3
11

режими
Тема 6. Митний
контроль.
Митне
оформлення.
Декларування

Тема7.Сприяння
захисту
прав
інтелектуальної
власності
під
час
переміщення
товарів
через
митних кордон
України
Тема 8.
Порушення
митних правил
та
відповідальність
за них.
Разом за
змістовим
модулем 2

16

2

2

2

4

6

14,75

0,5 0,25

3

11

13

1

1

1

4

6

15,25

1,0 0,25

3

11

16

1

1

2

4

8

15,25

1,0 0,25

3

11

60

6

6

6

16

26

60

3

1

12

44

24

56

120

6

2

24

88

Усього 120
годин

№
з/п
1

14 14 12

5. Теми семінарських занять
Назва теми
-

Кількість
годин
-

8

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

№
з/п
1

6. Теми практичних занять
Назва теми
Загальні положення митної справи
Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва з
питань митної справи
Митно-тарифне регулювання
Нетарифне регулювання
Митні режими
Митний контроль. Митне оформлення. Декларування
Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення
товарів через митних кордон України
Порушення митних правил та відповідальність за них.

7. Теми інші види
Назва теми
Захист індивідуальних домашніх завдань по першому
модулю
Перший модульний контроль (тестування)
Захист індивідуальних домашніх завдань по другому
модулю
Другий модульний контроль (тестування)

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
1
1

Кількість
годин
4
2
4
2

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Загальні положення митної справи
Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва з
питань митної справи
Митно-тарифне регулювання
Нетарифне регулювання
Митні режими
Митний контроль. Митне оформлення. Декларування
Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення
товарів через митних кордон України
Порушення митних правил та відповідальність за них.
Разом

Кількість
годин
5
10
10
5
6
6
6
8
56

9. Індивідуальні завдання
Для студентів денної форми навчання - 2 індивідуальних домашніх
завдання (по одному у кожному змістовному модулі).
Для студентів заочної форми навчання - контрольна робота.

9

10. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:
розповідь - для оповідної, описової форми розкриття навчального
матеріалу;
пояснення - для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
бесіда - для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
ілюстрація - для розкриття предметів і процесів через їх символічне
зображення (малюнки, схеми, графіки);
практична робота - для використання набутих знань у розв’язанні
практичних завдань;
аналітичний метод - мисленєвого або практичного розкладу цілого на
частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;
індуктивний метод - для вивчення явищ від одиничного до
загального;
дедуктивний метод - для вивчення навчального матеріалу від
загального до окремого, одиничного;
проблемний виклад матеріалу - для створення проблемної ситуації.
11. Очікувані результати навчання з дисципліни
показувати уміння креативно мислити, генерувати нові ідеї у професійній
діяльності;
використовувати державну ділову мову для забезпечення результативної
наукової та професійної діяльності у сфері державної фіскальної служби;
застосовувати набуті знання для розробки заходів щодо міжнародної
співпраці органів фіскальної служби та підприємницьких структур;
застосовувати сучасні методи і технології для проведення прикладних
досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи;
вміти визначати, аналізувати економічні проблеми в діяльності митних
органів та розробляти заходи щодо їх вирішення;
застосовувати інноваційні підходи в організації діяльності підприємницьких
структур та органів фіскальної служби;
здатний систематизувати наукові засади управління інноваційним розвитком
підприємств;
вміти планувати, організовувати і проводити наукові дослідження,
демонструвати та оприлюднювати результати наукових робіт;
здатний аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку та знати
основні теорії розвитку глобальної економіки.
12. Засоби оцінювання
Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних
заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторне тестування.
Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи,
тестування.

10

13. Критерії оцінювання
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні
види робіт:
повнота відповіді та активність роботи студента на семінарському
занятті оцінюється до 12 балів (3 практичних заняття по 12 балів = 36 балів);
правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті
індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
модульний контроль (тестування) - до 24 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та
другий змістовні модулі.
Для студентів заочної форми навчання навчальна дисципліна оцінюється за
100-бальною шкалою.
Під час підсумкового контролю враховуються наступні види робіт:
правильність виконання, оформлення та повнота відповіді при захисті
контрольної роботи студента оцінюється до 76 балів;
тестування - до 24 балів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 - 100
85-89
75-84
70-74
60-69
35-59

1-34

Оцінка
БСТ8
А
В
С
Б
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

БХ

незадовільно з
можливістю повторного
складання

Б

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

Оцінки «зараховано» заслуговує студент, який виявив повне (певне) знання
навчального матеріалу, успішно (частково) виконав передбачені програмою
завдання, засвоїв рекомендовану основну літературу. Оцінка «зараховано»
виставляється студентам, які засвідчили системні (не системні) знання понять та
принципів навчальної дисципліни і здатні до їх самостійного поповнення та
оновлення (використання) під час подальшої навчальної роботи і професійної
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діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, пропуски, помилки, які
зумовили некоректність окремих результатів та висновків.
Оцінка «незараховано» виставляється студентові, який виявив значні
прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у
виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною
літературою, а також студентам, у яких відсутні знання базових положень
навчальної дисципліни або їх недостатньо для продовження навчання чи початку
професійної діяльності.
14. Методичне забезпечення
1.
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентівзаочників до курсу «Нормативно-правове забезпечення митної справи» для
студентів спеціальностей 051 «Економіка» за освітньою програмою «Митна
справа», / Укл.: М.Л.Смолярова - Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. - 23 с.
15. Рекомендована література
Базова
1. Босак А. О., Григор'єв О.Ю. Скибінський О.С., Тодощук А.В. Митне
обслуговування транспортних перевезень. Львів: «Новий світ-2000», 2009. 475 с.
2. Курило Т.В. Митне право України : навчальний посібник / Курило Т. В. Львів: «Новий Світ-2000», 2013. с. 240.
3. Денисенко В.В. Правове забезпечення митної політики : міжнародно правові стандарти та українське законодавство : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНТУ,
2018. 326 с.
4. Денисенко В.В. Словник митних термінів. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 135с.
5. Дубиніна А.А., Сорокіна В.С., Зельніченко О.І. Митна справа. Підручник. К.:
Професіонал, 2010. 320 с.
6. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа. К.: КНЕУ, 2002. 310 с.
7. Зименко А. В. Митне право України : аспекти провадження у справах про
порушення митних правил. Х.: Право, 2010. 160 с.
8. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України. Одеса: Юридична
література, 2001. 256 с.
9. Митна справа в Україні. К.: Юрінком Інтер, 2007. 240 с.
Допоміжна
1. Абакуменко Е. Таможенное право: от института до самостоятельной
отрасли (эволюция взглядов Д.Н.Бахраха на место таможенных норм в системе
права). Митна справа. 2012. № 5. С. 37.
2. Азаров О.М. Україна та світова система торгівлі ГАТТ/СОТ : проблеми і
перспективи. Право України. 2002. № 6. С. 144-147.
3. Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Булана В.В.
Основи митної справи в Україні: підручник: К. : Знання, 2008. 652 с.
4. Базилюк І.О. Форми та методи експортного контролю. Митна справа.
2012. № 1. С.74.
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5. Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права.
Государство и право. 1995. № 3. С. 13-21.
6. Бойко В.М., Багрій-Шахматов Л.В., Попов Г.В. Історія митної справи. К. :
Видавець Вадим Карпенко, 2002. 50 с.
7. Бондаренко І.О. На шляху до європейських стандартів: електронне
декларування. Митна справа. 2005. № 1. С. 51-57.
8. Ващенко В. Митно-тарифне регулювання. Вісник Академії Митної
служби України. Дніпропетровськ, 2000. С.12-21.
9. Додін Є.В. Міжнародне співробітництво з питань протидії порушення
митного законодавства. Митна справа. 2012. № 4. С.152.
10. Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного
контролю: підручник для студ. вищих навч. закл. Львівська комерційна академія.
К. : Центр учбової літ-ри, 2007. 432 с.
11. Іщенко Ю.В.; Чабан В.П.; Дорогих В.М.; Пастух І.Д.; Горбач О.В.;
Столбовий В.М. Митне право України : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т внутр. справ.
К. : Юрінком Інтер, 2010. 296 с.
12. Кельман І.І., Вільковський Є.К., Ємченко І.В., Закулісов А.П., Шийко І.І.
Технічні засоби митного контролю: підручник для студ. вищ. навч. закладів /
Національний транспортний ун-т ; Транспортна Академія України. Л. : Тріада
плюс, 2007. 392 с.
13. Курило Т.В. Митне право України: Навчальний посібник. Львів: «Новий
світ-2000», 2007. 240 с.
14. Мартинюк О.В. Митне регулювання в країнах світу / Київський
національний економічний ун-т. К. : ТОВ «Кадри», 2003. 160 с.
15. Настюк В.Я., Шульга М.Г. Митне право України: Навч. посіб. /
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х. : НЮАУ ім. Я.
Мудрого, 2001. 114 с.
16. Тоцька Т.С. Досвід державного регулювання митної вартості товарів
зарубіжних країн. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2006. № 4. С.
170-174.
17. Чорний В.Б. Україна і митна справа: Історичний нарис. К. :
Комп’ютерно-видавничий, інформаційний центр «КВІЦ», 2000. 349 с.
18. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів:
Навч.-метод. посіб. К.: Кондор, 2007. 330 с.
Нормативна
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР України. 1996. № 30.
Ст. 141.
2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року // Відомості Верховної
Ради України. 2012. № 44-48. Ст. 552.
3. Податковий кодекс України від 08 квітня 2011 року // Відомості
Верховної Ради України. 2011. №13, (№ 13-14. № 15-16, № 17). Ст. 112.
4. Про Митний тариф України від 17 липня 2020 року // Офіційний вісник
України. 2020. №55. Том 1, Ст.1694.
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16. Інформаційні ресурси
1. Національна
бібліотека
України
імені
В.І.
Вернадського
http://www.nbuv.gov.ua;
2. Національна юридична бібліотека - http://www.nbuv.gov.ua/nyub/index.html.
1.

