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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна 

МИТНЕ ПРАВО 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 3-4 

Семестр 6-7 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 

Аудиторні 84 

Модульний контроль 12 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 54 

Форма семестрового контролю Екзамен 

Змістовий модуль  «Митне право України» 

Курс 4 

Семестр 7 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

Аудиторні 28 

Модульний контроль 4 

Семестровий контроль 15 

Самостійна робота 13 

Форма семестрового контролю - 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – сформувати у студентів фундаментальні знання про поняття та суть митного 

права України, митної справи та її складових, їх правового регулювання для практико-

орієнтованої діяльності майбутнього фахівця в галузі міжнародного права. 

 

Згідно із вказаною метою ставляться такі завдання:  

- з'ясування сутності митної справи та її елементів, їх правового регулювання, їх 

пов’язаності з господарською діяльністю суб’єктів господарювання; 

- сформувати у студентів комплекс практичних знань і навичок у сфері митного права, 

необхідних для закладання в них високої професійної майстерності в контексті надання 

юридичної допомоги; 

 



3. Результати навчання за дисципліною 
 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна 

забезпечує формування таких компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) –  
 

ЗК-6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-10. Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) – 

ФК-3. Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою 

міжнародно-правових інструментів. 

ФК-6. Уміння надати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або 

інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої 

мінімізації. 

ФК-7. Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних 

операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

ФК-8. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 

контаргументувати проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-

правових і загальноюридичних  питань. 

ФК-14. Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи і національній правовій системі. 

 

Додаткові фахові компетентності спеціалізації –  

ДФКС. Здатність забезпечувати юридичний супровід основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії (зокрема, готувати 

тексти договорів та надавати їм правову експертизу). 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна 

забезпечує формування таких програмних результатів навчання: 

ЗН-1. Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та приватного), 

порівняльного законодавства, виявляти в подіях і актах міжнародного життя тенденції та 

закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливості й 

ризики. 

ЗН-3. Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні джерела 

безпосередньої та опосередкованої інформації для з’ясування потрібних обставин і фактів, 

надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних відносин. 

УМ-4. Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і 

національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет логічної 

послідовності та практичної адекватності. 

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню точку зору.  

КОМ-3. Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з актуальних питань міжнародного права. 

КОМ-4. Ефективно формувати комунікативну стратегію. 



АВ-1. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

АВ-2. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток. 

АВ-3. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за 

стратегічний розвиток команди. 

ДПРН. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, визначати 

аргументи проти позиції опонентів. Уміння вести професійну дискусію з міжнародно-

правових і загальноюридичних питань у сфері міжнародних економічних відносин, з питань 

захисту навколишнього середовища та приватноправових відносин, ускладнених 

іноземним елементом. Уміння приймати участь у переговірному процесі, пов’язаному з 

регулюванням міжнародних приватноправових відносин з питань інвестування, 

фінансування, міжнародних перевезень та зовнішньоекономічної діяльності в рамках 

роботи колективної роботи фахівців різних спеціальностей. Здатність до юридичного 

супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної та 

фінансової взаємодії. Уміння розробляти та укладати правові документи та договори 

(контракти), передбачені національним законодавством та міжнародним правом при 

регулюванні приватноправових відносин з іноземним елементом та здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. Уміння застосовувати на практиці законодавство 

України при врегулюванні господарських приватноправових відносин з іноземним 

елементом. Уміння застосовувати на практиці знання з процедур провадження та ведення 

справ у судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах та міжнародному комерційному 

арбітражу у справах, ускладнених іноземним елементом. Здатність застосовувати знання у 

врегулюванні фінансових відносин на міжнародному та національному рівнях. 

Демонструвати знання у сфері правового регулювання митної політики держави та 

міжнародно-правового регулювання відносин у сфері міждержавного співробітництва з 

митних питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план (денна форма навчання) 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ЧЕТЕРТОМУ КУРСІ  

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 
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ЧЕТВЕРТИЙ КУРС 

СЬОМИЙ СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Переміщення і пропуск товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний 

кордон України. Митні формальності при переміщенні 

товарів через митний кордон України різними видами 

транспорту. 

6 2 1 1  2 

Тема 2. Зберігання товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення на складах митних органів 

та розпорядження ними. 

6 2 1 1  2 

Тема 3. Митне оформлення. 9 2 2 2  3 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 1 23 6 4 4  7 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Митний контроль. 5 2 1 1  1 

Тема 5. Пропуск та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон 

України громадянами. 

5 2 1 1  1 

Тема 6. Специфіка пропуску та оподаткування товарів, 

що переміщуються через митний кордон України 

представництвами іноземних держав, міжнародними 

організаціями та офіційними особами, а також 

дипломатичними представництвами України, що 

знаходяться за кордоном. 

3  1 1  1 

Тема 7. Сприяння захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через митний 

кордон України. 

2  0,5 0,5  1 

Тема 8. Порушення митних правил та відповідальність 

за них. 
5 2 0,5 0,5  2 

Модульний контроль: 2      

Разом за змістовним модулем 2 22 6 4 4  6 

Семестровий контроль 15      

Всього: 60 12 8 8  13 

 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЧЕТВЕРТИЙ КУРС, СЬОМИЙ СЕМЕСТР 
 

Змістовий модуль 1. 
 

Тема 1. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні 

товарів через митний кордон України різними видами транспорту. 

Засоби та способи переміщення товарів. Митні формальності на транспорті. Сприяння 

посадовим особам митних органів у виконанні митних формальностей. Тимчасовий 

пропуск транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України. 

Товари, помилково ввезені на митну територію України. Права та обов’язки перевізника. 

Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії обставин непереборної сили під час перевезення 

товарів. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів 

транзитом. Переміщення товарів через митний кордон України. Попереднє повідомлення 

митних органів про намір ввезти товари на митну територію України. Загальна декларація 

прибуття.  Строки подання загальної декларації прибуття. Пункти пропуску через 

державний кордон України, в яких товари переміщуються через митний кордон. Заборона 

щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. Обмеження щодо 

переміщення окремих товарів через митний кордон України. Подання документів та 

відомостей митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України. 

Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у 

пунктах пропуску через державний кордон України. Доставка товарів та документів у 

місце, визначене митним органом. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання. Операції з 

товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Строк 

тимчасового зберігання товарів. Митне оформлення товарів, які протягом строку 

тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи 

пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили. Тимчасове зберігання 

товарів на складах, розташованих поза межами пунктів пропуску через державний кордон 

України на територіях аеропортів, морських та/або річкових портів. Митні формальності на 

морському і річковому транспорті. Митні формальності на авіатранспорті. Митні 

формальності на залізничному транспорті. Митні формальності на автомобільному 

транспорті. Митні формальності щодо припасів. Митні формальності на трубопровідному 

транспорті та лініях електропередачі. Переміщення (пересилання) товарів через митний 

кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

Рекомендовані джерела: основні [1-5], додаткові [24-25]. 

 

Тема 2. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на 

складах митних органів та розпорядження ними. 

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються митними 

органами. Склади митних органів. Строки зберігання товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення митними органами. Операції з товарами, що зберігаються на 

складах митних органів підприємствами. Видача товарів із складів митних органів. 

Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення. 

Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів. Розпорядження валютними 

цінностями, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 2, 6-7], додаткові [25]. 

 

Тема 3. Митне оформлення. 

Мета та порядок митного оформлення. Місце і час здійснення митного оформлення. 

Початок митного оформлення. Процедура випуску за місцезнаходженням. Митне 



оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у складі вантажів з 

допомогою. Митне оформлення військової техніки. Подання митним органам актів, 

складених підприємствами. Мова документів, які подаються для здійснення митного 

контролю та митного оформлення. Завершення митного оформлення. Відмова у митному 

оформленні та обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких 

забезпечує можливість митного оформлення. Процедура декларування. Митна декларація, 

заповнена у звичайному порядку. Попередня митна декларація. Тимчасова та періодична 

митні декларації. Спрощена митна декларація. Додаткова декларація. Місце і строки 

декларування. Прийняття митної декларації. Декраранти, їх обов’язки, права та 

відповідальність та уповноваженої ними особи. Зміна, відкликання та визнання митної 

декларації недійсною. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 2, 8-13], додаткові [25-26]. 
 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Митний контроль. 

Загальні принципи здійснення митного контролю. Взаємодія митних органів з іншими 

уповноваженими органами під час переміщення товарів через митний кордон України. 

Вибірковість митного контролю. Тривалість перебування під митним контролем. Строки 

пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, 

що переміщуються через митний кордон України. Операції з товарами, транспортними 

засобами комерційного призначення, митне оформлення яких не закінчено. Забезпечення 

ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, приміщень та 

інших місць під час здійснення митного контролю. Залучення спеціалістів та експертів для 

участі у здійсненні митного контролю. Зони митного контролю та їх розташування, порядок 

їх створення, режим зон митного контролю. Здійснення митного контролю. Документи та 

відомості, необхідні для здійснення митного контролю, їх подання. Форми митного 

контролю. Перевірка документів та відомостей, які подаються митним органам під час 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України. Пост-митний контроль. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів. 

Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу. Особистий огляд. Усне опитування громадян 

та посадових осіб підприємств.  Документальні перевірки дотримання вимог законодавства 

України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти 

нарахування та сплати митних платежів. Підстави та порядок проведення митними 

органами документальних виїзних перевірок. Права та обов’язки посадових осіб митних 

органів, посадових осіб підприємства, що перевіряється, під час проведення 

документальних виїзних перевірок. Документальні невиїзні перевірки.  Оформлення 

результатів перевірок. Звільнення від окремих форм митного контролю.  Звільнення від 

митного огляду. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 2, 14-19], додаткові [27]. 

 

Тема 5. Пропуск та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) 

через митний кордон України громадянами. 

Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця 

митного оформлення таких товарів. Двоканальна система митного контролю товарів, 

транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. 

Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях. Визначення вартості товарів, що переміщуються 

(пересилаються) громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних 

платежів. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний кордон 

України. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами 

за межі митної території України. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться 

(пересилаються) громадянами на митну територію України. Ввезення на митну територію 

України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливості переміщення 



громадянами транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту 

через митну територію України. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 2, 20], додаткові [24]. 

 

Тема 6. Специфіка пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через 

митний кордон України представництвами іноземних держав, міжнародними 

організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами 

України, що знаходяться за кордоном. 

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію 

України дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні. Особливості 

пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України главою 

дипломатичного представництва іноземної держави, членами дипломатичного персоналу 

представництва та членами їх сімей. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

ввозяться на митну територію України консульськими установами іноземних держав та 

членами їх персоналу. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи 

іноземних держав через митний кордон України. Особливості пропуску та оподаткування 

товарів, що ввозяться на митну територію України міжнародними організаціями, 

представництвами іноземних держав при них, а також їх персоналом. Особливості 

пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України посадовими 

особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні. 

Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних організацій в 

Україні. Порядок переміщення через митний кордон України товарів закордонних 

дипломатичних установ України та товарів, призначених для особистого користування 

працівників дипломатичної служби України, які направляються у довготермінові 

відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 2], додаткові [24]. 

 

Тема 7. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення 

товарів через митний кордон України. 

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. Знищення 

товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав 

інтелектуальної власності. 

Рекомендовані джерела: основні [2, 21], додаткові [26]. 

 

Тема 8. Порушення митних правил та відповідальність за них. 

Порушення митних правил. Відповідальність за порушення митних правил. 

Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил.  Види 

адміністративних стягнень за порушення митних правил. Строки накладення 

адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил. Види порушень 

митних правил та відповідальність за такі правопорушення. Порядок провадження у 

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

порушення митних правил. Протокол про порушення митних правил. Докази у справі про 

порушення митних правил. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про 

порушення митних правил. Адміністративне затримання. Процесуальні дії у справі про 

порушення митних правил та порядок їх проведення. Оскарження постанов у справах про 

порушення митних правил. Виконання постанов митних органів про накладення 

адміністративних стягнень за порушення митних правил. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 2, 22-23], додаткові [24, 28]. 

 

 



6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

За роботу на семінарському / практичному занятті студент може отримати 

максимально 10 балів. Ще 1 бал студент може отримати за присутність на семінарському / 

практичному занятті. 
 

Критерії оцінювання роботи студентів на семінарському / практичному занятті: 

10 б: студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання, 

виклав свої відповіді логічно і послідовно, аргументував відповіді.  

9-7: студент вирішив всі завдання, проте з незначними помилками, допустив невелику 

непослідовність у викладі відповідей, його відповіді достатньо аргументовані. 

6-4: студент вирішив не всі завдання, допустив помилки при їх вирішенні, має місце 

непослідовність у викладі відповідей, його відповіді недостатньо аргументовані.  

0-3: студент вирішив не всі завдання, допустивши істотні помилки при вирішенні, має 

місце безсистемність у викладі відповідей, його відповіді неаргументовані. 

 

денна форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 

3 Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20 

4 Відвідування практичних занять 1 2 2 2 2 

5 Робота на практичному занятті 10 2 20 2 20 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

5 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

6 Створення презентації 30                     1      30 

 Разом   77  107 

 Максимальна кількість балів: 184 

 Коефіцієнт: 0,543 

 Проміжний контроль 100 

 

 

 

 

 

 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 До змістового модуля 1: 

1. Сприяння посадовим особам митних органів у виконанні митних 

формальностей. 

2. Товари, помилково ввезені на митну територію України.  

3. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів 

транзитом. Загальна декларація прибуття. 

4. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон 

України.  

5. Подання документів та відомостей митним органам у пунктах пропуску через 

державний кордон України.  

6. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення у пунктах пропуску через державний кордон України.  

7. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом. 

8. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового 

зберігання.  

9. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під 

митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або 

дії обставин непереборної сили.  

10. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами пунктів 

пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або 

річкових портів.  

11. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

12. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

митними органами. 

13. Видача товарів із складів митних органів. 

14. Процедура випуску за місцезнаходженням.  

15. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України 

у складі вантажів з допомогою.  

16. Митне оформлення військової техніки. 

17. Попередня митна декларація.  

18. Тимчасова та періодична митні декларації.  

19. Спрощена митна декларація. 

20. Місце і строки декларування. 

21. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною. 

 

 

До змістового модуля 2: 

1. Операції з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, 

митне оформлення яких не закінчено.  

2. Зони митного контролю та їх розташування, порядок їх створення, режим зон 

митного контролю.  

3. Перевірка документів та відомостей, які подаються митним органам під час 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України.  

4. Пост-митний контроль.  

5. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів. 

6. Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу. Особистий огляд. Усне 

опитування громадян та посадових осіб підприємств.   



7. Документальні невиїзні перевірки.   

8. Звільнення від окремих форм митного контролю.   

9. Звільнення від митного огляду. 

10. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) 

громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів.  

11. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого 

користування в митному режимі транзиту через митну територію України. 

12. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні.  

13. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України главою дипломатичного представництва іноземної держави, членами 

дипломатичного персоналу представництва та членами їх сімей.  

14. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України консульськими установами іноземних держав та членами їх персоналу.  

15. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав 

через митний кордон України.  

16. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України міжнародними організаціями, представництвами іноземних держав при 

них, а також їх персоналом.  

17. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних 

організацій в Україні.  

18. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних 

організацій в Україні.  

19. Порядок переміщення через митний кордон України товарів закордонних 

дипломатичних установ України та товарів, призначених для особистого користування 

працівників дипломатичної служби України, які направляються у довготермінові 

відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон. 

20. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності.  

21. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності.  

22. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного 

реєстру.  

23. Знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у 

порушенні прав інтелектуальної власності. 

24. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил.   

25. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення.  

26. Адміністративне затримання. 

 

 

В межах кожного змістового модуля студент опрацьовує питання, винесені на 

самостійне опрацювання (письмово). Виконання опрацювання питань, винесених на 

самостійне опрацювання, в межах кожного змістового модуля, оцінюється максимально у 

5 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання 

 

Бал   Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання конкретних 

завдань. Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та 

послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування 

знань для розв'язання завдання; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для 

оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за 

одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи 

має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє 

основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо 

відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове або 

логічне мислення. 

 

 

 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням різних завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на питання 

як теоретичного, так і практичного характеру. Логічно і послідовно 

аргументував і виклав свою точку зору. 

20-23   Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне 

розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 

помилки при вирішенні практичних завдань. 

15-19  Студент правильно і повно вирішив більшість, але не всі завдання, відповідь на 

запитання є не повністю аргументованою; допускає незначні неточності 

10-14   Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з порушенням 

логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив ситуацію, проте не 

зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. 

Вирішує декілька завдань поверхнево. 

5-9  Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення 

юридичного поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево. 

0-4  Студент не вирішив більшість завдань або вирішив  неправильно; відповіді на 

питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення. 



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок 

на семінарських та практичних заняттях та під час виконання самостійної роботи, 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів здійснюється у формі проміжного контролю 

(100 б). 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Засоби та способи переміщення товарів.  

2. Митні формальності на транспорті.  

3. Сприяння посадовим особам митних органів у виконанні митних 

формальностей.  

4. Тимчасовий пропуск транспортних засобів комерційного призначення на 

митну територію України.  

5. Товари, помилково ввезені на митну територію України.  

6. Права та обов’язки перевізника.  

7. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії обставин непереборної сили під час 

перевезення товарів.  

8. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів 

транзитом.  

9. Переміщення товарів через митний кордон України. Попереднє повідомлення 

митних органів про намір ввезти товари на митну територію України.  

10. Загальна декларація прибуття.   

11. Строки подання загальної декларації прибуття.  

12. Пункти пропуску через державний кордон України, в яких товари 

переміщуються через митний кордон.  

13. Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.  

14. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон 

України.  

15. Подання документів та відомостей митним органам у пунктах пропуску через 

державний кордон України.  

16. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення у пунктах пропуску через державний кордон України.  

17. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом.  

18. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем.  

19. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового 

зберігання.  

20. Операції з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним 

контролем.  

21. Строк тимчасового зберігання товарів.  

22. Митне оформлення товарів, які протягом строку тимчасового зберігання під 

митним контролем стали непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або 

дії обставин непереборної сили.  

23. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами пунктів 

пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, морських та/або 

річкових портів.  

24. Митні формальності на морському і річковому транспорті.  

25. Митні формальності на авіатранспорті.  



26. Митні формальності на залізничному транспорті.  

27. Митні формальності на автомобільному транспорті.  

28. Митні формальності щодо припасів.  

29. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях 

електропередачі.  

30. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

31. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються 

митними органами.  

32. Склади митних органів.  

33. Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

митними органами.  

34. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів 

підприємствами.  

35. Видача товарів із складів митних органів.  

36. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного 

призначення.  

37. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів.  

38. Розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами та 

дорогоцінним камінням. 

39. Мета митного оформлення.  

40. Місце і час здійснення митного оформлення.  

41. Початок митного оформлення.  

42. Процедура випуску за місцезнаходженням.  

43. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України 

у складі вантажів з допомогою.  

44. Митне оформлення військової техніки.  

45. Подання митним органам актів, складених підприємствами.  

46. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та 

митного оформлення. 

47. Завершення митного оформлення.  

48. Відмова у митному оформленні та обов’язки митного органу щодо 

роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення.  

49. Процедура декларування.  

50. Митна декларація, заповнена у звичайному порядку.  

51. Попередня митна декларація.  

52. Тимчасова та періодична митні декларації.  

53. Спрощена митна декларація.  

54. Додаткова декларація.  

55. Місце і строки декларування.  

56. Прийняття митної декларації.  

57. Декларанти, їх обов’язки, права та відповідальність та уповноваженої ними 

особи.  

58. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною. 

59. Загальні принципи здійснення митного контролю.  

60. Взаємодія митних органів з іншими уповноваженими органами під час 

переміщення товарів через митний кордон України.  

61. Вибірковість митного контролю. 

62. Тривалість перебування під митним контролем.  

63. Строки пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.  



64. Операції з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, 

митне оформлення яких не закінчено.  

65. Забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю.  

66. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного 

контролю.  

67. Зони митного контролю та їх розташування, порядок їх створення, режим зон 

митного контролю.  

68. Здійснення митного контролю.  

69. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю, їх 

подання.  

70. Форми митного контролю.  

71. Перевірка документів та відомостей, які подаються митним органам під час 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України. 

72. Пост-митний контроль. 

73. Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів.  

74. Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу.  

75. Особистий огляд. 

76. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств.  

77. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань 

митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати 

митних платежів. 

78. Підстави та порядок проведення митними органами документальних виїзних 

перевірок. 

79. Права та обов’язки посадових осіб митних органів, посадових осіб 

підприємства, що перевіряється, під час проведення документальних виїзних перевірок.  

80. Документальні невиїзні перевірки. 

81. Оформлення результатів перевірок. 

82. Звільнення від окремих форм митного контролю. 

83. Звільнення від митного огляду. 

84. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та 

місця митного оформлення таких товарів. 

85. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами.  

86. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях.  

87. Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) 

громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів.  

88. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через митний 

кордон України. 

89. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) 

громадянами за межі митної території України.  

90. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) 

громадянами на митну територію України.  

91. Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів.  

92. Особливості переміщення громадянами транспортних засобів особистого 

користування в митному режимі транзиту через митну територію України. 

93. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні.  



94. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України главою дипломатичного представництва іноземної держави, членами 

дипломатичного персоналу представництва та членами їх сімей.  

95. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України консульськими установами іноземних держав та членами їх персоналу. 

96. Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав 

через митний кордон України.  

97. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України міжнародними організаціями, представництвами іноземних держав при 

них, а також їх персоналом.  

98. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну 

територію України посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних 

організацій в Україні.  

99. Декларування товарів представництв іноземних держав та міжнародних 

організацій в Україні.  

100. Порядок переміщення через митний кордон України товарів закордонних 

дипломатичних установ України та товарів, призначених для особистого користування 

працівників дипломатичної служби України, які направляються у довготермінові 

відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон. 

101. Порядок митного контролю і митного оформлення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності.  

102. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності.  

103. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного 

реєстру.  

104. Знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у 

порушенні прав інтелектуальної власності. 

105. Порушення митних правил.  

106. Відповідальність за порушення митних правил.  

107. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил.   

108. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил.  

109. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення 

митних правил. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення.  

110. Порядок провадження у справах про порушення митних правил.  

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

112. Протокол про порушення митних правил.  

113. Докази у справі про порушення митних правил.  

114. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних 

правил. 

115. Адміністративне затримання.  

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

проведення. 

117. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. 

118. Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних 

стягнень за порушення митних правил. 

 

 

 

 

 



6.6. Підготовка презентації (15-20 слайдів) за темою, яка охоплюється 

програмою навчальної дисципліни (див. п. 5 цієї Програми). Максимальна кількість 

балів за даний вид роботи: 30 балів. 

Критерії оцінювання презентації: 

30-25 б: презентація змістовна, демонструє, що студент засвоїв теоретичний матеріал 

за відповідною темою, застосував для її оформлення відповідне програмне забезпечення, 

презентація містить достатню кількість слайдів. Матеріал презентації логічний та 

послідовно викладений. 

24-20 б: презентація змістовна, проте з ї змісту випливає, що студент неповністю 

засвоїв теоретичний матеріал за відповідною темою (недоліки незначні, їх кількість 

невелика), застосував для її оформлення відповідне програмне забезпечення, презентація 

містить достатню кількість слайдів. Матеріал презентації містить невеликі недоліки щодо 

логіки та / чи послідовності викладу. 

19-15 б: презентація містить недоліки змісту, що демонструє, що студент неповністю 

засвоїв теоретичний матеріал за відповідною темою (недоліки істотні, їх кількість значна, 

проте, видно, що студент у відповідній теми орієнтується хоча б трохи), застосував для її 

оформлення відповідне програмне забезпечення, презентація містить недостатню кількість 

слайдів. Матеріал презентації містить істотні недоліки щодо логіки та / чи послідовності 

викладу. 

14-1 б: презентація містить недоліки змісту, що демонструє, що студент не засвоїв 

теоретичний матеріал за відповідною темою (недоліки істотні, їх кількість значна, видно, 

що студент у відповідній теми не орієнтується), застосував для її оформлення відповідне 

програмне забезпечення, презентація містить недостатню кількість слайдів. Матеріал 

презентації містить істотні недоліки в значній кількості щодо логіки та послідовності 

викладу. 

 

 

 

6.7. Шкала відповідності оцінок. 
 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з 
можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни 

 
денна форма навчання 

 
ЧЕТВЕРТИЙ КУРС, СЬОМИЙ СЕМЕСТР 

 
 

Разом:  60 год., із них: лекції –  12  год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 8 год,  

модульний контроль –  4 год.,  самостійна робота – 13 год., семестровий контроль– 15 год. 

 

Тиждень  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й 15-й 

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 1. 

(77 б) 

Лекції  

(теми,  

бали) 

Л 1 
(1 б) 

Л 2 
(1 б) 

Л 3 
(1 б) 

            

Семінарські  

заняття  

(бали) 

  С 1 

(11 б) 

С 2 

(11  

б) 

 

           

Практичні  

Заняття (бали) 

  П 1 

(11 б) 

П 2 

(11 б) 

           

СР (бали) Письмове завдання 5 б 

Модульна  

КР (бали) 

    МКР 
(25 б) 

          

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 2. (107 б) 

Лекції  

(теми,  

бали) 

   Л 4 

(1 б) 

Л 5 

(1 б) 

Л 6 

(1 б) 

         

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

     С 3 

(11 б) 

С 4 

(11 б) 

        

Практичні  

Заняття (теми, 

бали) 

     П 3 

(11 

б) 

П 4 

(11 

б) 

        

СР (бали) Письмове завдання 5 б 

Модульна  

КР (бали) 

        МКР 

25 б 
      

Презентація  30 б 

Всього балів 177 

Коєфіцієнт 1,77 

Підсумковий  

контроль (вид,  

бали) 

Проміжний контроль 100 б 

 

 

 

 

 



8. Рекомендовані джерела 
Базові 

1. Конституція України від 28 червня 1996. Верховна Рада України. Офіційний 

веб сайт. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата 

звернення: 25.08.2021). 

2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Верховна рада 

України. Офіційний веб сайт. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 25.08.2021). 

3. Перелік відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття : Наказ 

Міністерства фінансів України 13 серпня 2020 року № 502. Верховна Рада України. 

Офіційний веб сайт. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1019-20#Text (дата звернення: 26.08.2021). 

4. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням 

книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року. Офіційний веб сайт. Законодавство України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012#Text (дата звернення: 25.08.2021). 

5. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що 

переміщуються трубопровідним транспортом : Наказ Міністерства фінансів України 

30.05.2012  № 629. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. Законодавство України. 

URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-12#n17 (дата звернення: 26.08.2021). 

6. Порядок роботи складу митного органу : Наказ Міністерства фінансів 

України 30.05.2012 № 627. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. Законодавство 

України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1097-12#n19 (дата звернення: 

26.08.2021). 

7. Порядок реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах : постанова 

Кабінету Міністрів Українивід 4 грудня 2019 р. № 1050. Верховна Рада України. Офіційний 

веб сайт. Законодавство України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2019-п#n11 

(дата звернення: 26.08.2021).  

8. Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного 

режиму : Наказ Міністерства фінансів України 31.05.2012  № 657. Верховна Рада України. 

Офіційний веб сайт. Законодавство України. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1669-

12#n22 (дата звернення: 26.08.2021).  

9. Форма митної декларації М-16, форми митних декларацій 

(МД-2, МД-3, МД-6, МД-8, МД-4, МД-5, МД-7) : постанова Кабінету Міністрів України від 

21 травня 2012 р. № 450 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 

2019 р. № 979). Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. Законодавство України. URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-п#n218 (дата звернення: 26.08.2021). 

10. Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) Офіційний веб сайт. 

Законодавство України. URL:  https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_472 (дата звернення: 

25.08.2021). 

11. Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митний 

кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А. : Наказ Міністерства 

фінансів України 31.05.2012  № 657. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. 

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1670-12#n4 (дата 

звернення: 26.08.2021). 

12. Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, 

зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про 

пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату : Наказ Міністерства 

фінансів України 15.03.2018  № 364. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. 

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0421-18#n21 (дата 

звернення: 26.08.2021). 

13. Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, 

що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1019-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1097-12#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2019-п#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/76/f379389n384.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/8/f379389n281.xls
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2019-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2019-%D0%BF#n19
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_472
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_472a
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1669-12#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1670-12#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0421-18#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/431-2012-%D0%BF#n14


інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності : Наказ 

Міністерства фінансів 

України від 28.05.2012 № 614. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. Законодавство 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1014-12#n19 (дата звернення: 

26.08.2021). 

14. Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, 

залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються 

ними : постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451. Верховна Рада 

України. Офіційний веб сайт. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-п#n2 (дата звернення: 26.08.2021). 

15. Перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі 

з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю : постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2018 р. № 960. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. 

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-п#n13 (дата 

звернення: 26.08.2021). 

16. Перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці під час 

попереднього документального контролю : постановою Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2018 р. № 960. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. Законодавство України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-п#n13 (дата звернення: 26.08.2021). 

17. Порядок створення зон митного контролю : Наказ Міністерства фінансів 

України 22.05.2012 № 583. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. Законодавство 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-12#n15 (дата звернення: 

26.08.2021). 

18. Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів, ручної поклажі та багажу : Наказ Міністерства фінансів України від 

30.05.2012  № 636. Верховна Рада України. Офіційний веб сайт. Законодавство України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1004-12#n6 (дата звернення: 26.08.2021). 

19. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. Офіційний веб 

сайт. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата 

звернення: 25.08.2021). 

20. Про Митний тариф України : Закон України від 4 червня 2020 року 

№ 674-IX. Офіційний веб сайт. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674-20#n11 (дата звернення: 25.08.2021). 

21. Порядок реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної 

власності, які охороняються відповідно до закону : Наказ Міністерства фінансів України 

30.05.2012  № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 червня 2020 

року № 282). Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-

17/conv#n6113 (дата звернення: 25.08.2021). 

22. Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення 

митних правил : Наказ Міінстерства фінансів України від 31.05.2012  № 652. Законодавство 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-12#n7 (дата звернення: 25.08.2021). 

23. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. 

Офіційний веб сайт. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-

15 (дата звернення: 25.08.2021). 
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25. Зима О. Т. Митне право [Текст] : конспект лекцій / О. Т. Зима. Харків : Право, 
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