




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Оподаткування та митне право 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 4 

Семестр 7 7,8 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 16 

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56 104 

Форма семестрового контролю Залік Залік  

Змістовий модуль  «Митне право» 

Курс 4 4 

Семестр 7 7 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 28 52 

Форма семестрового контролю - - 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

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

справи та її елементів для практико-орієнтованої діяльності майбутнього фахівця-юриста. 
 

Згідно із вказаною метою ставляться такі завдання:  

- з'ясування сутності митної справи та її елементів, 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; 
 

Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних 

компетентностей: 
 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 



ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних 

стандартів та здатність діяти на їх основі. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти 

правничою термінологією. 

ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та 

висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 

аргументованій професійній дискусії. 

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні 

помилки. 

ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом. 

ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 
 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –  

ФК-3. Знання стандартів правничої професії. 

ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій. 

ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції. 

ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх 

вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

ФК-16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту 

прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання 

норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 
 

Додаткові фахові компетентності спеціалізацій 

ДФК-2. Для спеціалізації «правове забезпечення функціонування суб’єктів 

господарювання». Юридичне супроводження господарських операцій та адміністрування 

підприємства. Підготовка та правова експертиза договорів. Забезпечення досудового 

врегулювання спорів. 

 
 

 

 3. Результати навчання за дисципліною 
 

Студент має знати та розуміти, вміти: 

СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих 

умов та обставин 

СГ-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

СГ-5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю 

СГ-6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 

К-1. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи 

правничу термінологію 



К-2. Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст 

основних питань 

К-3. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних 

тем 

ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності 

ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних 

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного 

забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей 

ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи 

ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи 

ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей права 

ДПРН. Обґрунтування правової позиції в галузі. Готувати роз’яснення, пояснювальні 

записки та обґрунтування у галузі. Застосовувати спеціальну юридичну термінологію в 

галузі. Користуватися базами даних та інформаційними ресурсами в галузі. Застосовувати 

основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи з урахуванням між 

інституціональних підходів враховуючи специфіку галузі. Здійснювати правозастосування 

в галузі. Обґрунтовувати правові позиції щодо супроводження діяльності суб’єктів 

господарювання, у сфері комунального врядування, складати юридичні документи щодо 

супроводження діяльності суб’єктів господарювання, у сфері комунального врядування.   

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль 1. Загальні положення митного права України. 

Тема 1. Митна справа. Державна митна політика. 8 2 2   4 

Тема 2. Митні органи. 8 2 2   4 

Тема 3. Митна вартість товарів та методи її 

визначення. 8 2 2   4 

Тема 4. Митні платежі. 8 2  2  4 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовним модулем 1 34 8 6 2  16 



Змістовий модуль 2. Митні режими та переміщення і пропуск товарів, комерційного 

призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні 

товарів через митний кордон України різними видами транспорту. 

Тема 5. Митні режими. 8 2  2  4 

Тема 6. Переміщення і пропуск товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний 

кордон України. Митні формальності при 

переміщенні товарів через митний кордон України 

різними видами транспорту. 

8 2  2  4 

Тема 7. Митне оформлення. 8 2  2  4 

Тема 8. Забезпечення зобов’язань перед митними 

органами (опрацьовується самостійно). 
      

Тема 9. Митний контроль (опрацьовується 

самостійно). 
      

Тема 10. Порушень митних правил та 

відповідальності за них (опрацьовується самостійно). 
      

Модульний контроль 2      

Разом за змістовним модулем 2 26 6  6  12 

Усього 60 14 6 8  28 

 

 

 Тематичний план для заочної форми навчання  
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Змістовий модуль 1. Загальні положення митного права України. 

Тема 1. Митна справа. Державна митна політика. 11 2 2   7 

Тема 2. Митні органи. 11 2  2  7 

Тема 3. Митна вартість товарів та методи її 

визначення. 8     8 

Тема 4. Митні платежі. 8     8 

Разом за змістовним модулем 1 38 4 2 2  30 

Змістовий модуль 2. Митні режими та переміщення і пропуск товарів, комерційного 

призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні 

товарів через митний кордон України різними видами транспорту. 

Тема 5. Митні режими. 7     7 

Тема 6. Переміщення і пропуск товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний 

кордон України. Митні формальності при 

переміщенні товарів через митний кордон України 

різними видами транспорту. 

8     8 

Тема 7. Митне оформлення. 7     7 



Тема 8. Забезпечення зобов’язань перед митними 

органами (опрацьовується самостійно). 
      

Тема 9. Митний контроль (опрацьовується 

самостійно). 
      

Тема 10. Порушень митних правил та 

відповідальності за них (опрацьовується самостійно). 
      

Разом за змістовним модулем 2 22     22 

Усього 60 4 2 2  52 

 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни. 
 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Митна справа. Державна митна політика. 
Поняття митної справи. Принципи здійснення митної справи. Державна митна 

політика. Законодавство у сфері державної митної політики. Митна територія України. 

Митний кордон України. 

Рекомендовані джерела: основні [1-4; 13-14], додаткові [15, 18]. 
 

Тема 2. Митні органи. 

Державна митна служба України (Держмитслужба). Завдання Держмитслужби 

Митниці. Митні пости. Спеціалізовані органи системи Держмитслужби. 

Рекомендовані джерела: основні [1-3], додаткові [18]. 
 

Тема 3. Митна вартість товарів та методи її визначення. 

Поняття митної вартості та цілі використання відомостей про митну вартість товарів. 

Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України. 

Заявлення митної вартості товарів. Документи, що подаються декларантом для 

підтвердження заявленої митної вартості. Контроль правильності визначення митної 

вартості товарів. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту: основний - за ціною договору 

(контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) та другорядні: а) за ціною 

договору щодо ідентичних товарів; б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) 

товарів; в) на основі віднімання вартості; г) на основі додавання вартості (обчислена 

вартість); ґ) резервний. Порядок застосування методів визначення митної вартості товарів, 

які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту. 

Поняття Митного тарифу України. 

Рекомендовані джерела: основні [1-2, 5], додаткові [16]. 
 

Тема 4. Митні платежі. 

Поняття митних платежів. Поняття мита. Види мита. Платники мита. Об’єкти 

оподаткування митом. Дата виникнення податкових зобов’язань із сплати мита у разі 

ввезення товарів на митну територію України чи вивезення товарів з митної території 

України. База оподаткування митом. Загальні положення про ставки мита. Справляння 

митних платежів.  

Рекомендовані джерела: основні [1-2, 4-5, 6-9, 12], додаткові [16-17]. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Митні режими. 
Поняття митного режиму. Види митних режимів. Вибір та зміна митного режиму. 

Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. Імпорт (випуск для вільного 

обігу). Реімпорт. Експорт (остаточне вивезення). Реекспорт. Транзит. Тимчасове ввезення. 

Тимчасове вивезення. Митний склад. Вільна митна зона. Безмитна торгівля. Переробка на 



митній території. Переробка за межами митної території. Знищення або руйнування. 

Відмова на користь держави. 

Рекомендовані джерела: основні [1-2, 10], додаткові [17]. 
 

Тема 6. 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 переміщення товарів через митний кордон 

України. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. Митні формальності на 

морському і річковому транспорті. Митні формальності на авіатранспорті. Митні 

формальності на залізничному транспорті. Митні формальності на автомобільному 

транспорті. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях 

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

міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

Рекомендовані джерела: основні [1-2], додаткові [18, 19]. 
 

Тема 7. Митне оформлення. 

Загальні положення про митне оформлення. Поняття відмови у митному оформленні 

Декларування: поняття. Електронна митна декларація. Попередня митна декларація. 

Тимчасова митна декларація. Періодичні митні декларації. Додаткова митна декларація. 

Місце декларування. Строки декларування. Декларанти. 

Рекомендовані джерела: основні [1-2, 11], додаткові [15, 18, 20]. 

 

Тема 8. Забезпечення зобов’язань перед митними органами. 

Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед органами митними 

органами. Фінансові гарантії. Форми забезпечення сплати митних платежів 

фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій. Гарант. Гарантування на умовах 

Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки 

МДП (Конвенції МДП) 1975 року. Гарантування на умовах Конвенції про тимчасове 

ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 

Рекомендовані джерела: основні [1-2], додаткові [17]. 

 

Тема 9. Митний контроль. 

Поняття митного контролю. Загальні принципи здійснення митного контролю. 

Вибірковість митного контролю. Тривалість перебування під митним контролем. Операції 

з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, митне оформлення яких 

не закінчено. Зони митного контролю. Порядок створення зони митного контролю. 

Здійснення митного контролю. Форми митного контролю. Перевірка документів та 

відомостей, які надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України. Митний огляд (огляд та 

переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду 

ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян). Облік товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. 

Усного опитування громадян та посадових осіб підприємств. Огляд територій та 

приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, 

магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби 

комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, 

контроль за якою відповідно до Митного кодексу України та інших законів України 

покладено на митні органи. Перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний 

кордон України та/або перебувають під митним контролем. Проведення документальних 

перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у 
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тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів. 

Направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених 

органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному 

органу. 

Рекомендовані джерела: основні [1-2], додаткові [18]. 

 

Тема 10. Порушень митних правил та відповідальності за них. 

Поняття порушення митних правил. Суб’єкти адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил. Адміністративні стягнення за порушення митних правил. 

Забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень до порушників 

митних правил. Види порушень митних правил. Провадження у справах про порушення 

митних правил. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення 

митних правил. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних 

правил. Підстави для порушення справи про порушення митних правил. Докази у справі 

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

та порядок їх проведення. Складення протоколу про порушення митних правил. 

Опитування осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил, свідків, інших осіб. Витребування документів, необхідних для 

провадження у справі про порушення митних правил, або належним чином завірених їх 

копій чи витягів з них. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів 

на них. Митне обстеження. Пред’явлення товарів, транспортних засобів і документів для 

впізнання. Експертиза. Взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, 

експертизи). Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил. 

Строк розгляду справи про порушення митних правил. Види постанов у справі про 

порушення митних правил. Оскарження постанов у справах про порушення митних 

правил. 

 

Рекомендовані джерела: основні [1-2], додаткові [17]. 

 

 

 

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.  

 

для денної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 

2 Відвідування семінарських занять 1 3 3   

3 Робота на семінарському занятті 10 3 30   

4 Відвідування практичних занять 1 1 1 3 3 

5 Робота на практичному занятті 10 1 10 3 30 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

5 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

 Разом - - 78 - 66 

 Максимальна кількість балів: 144 

 Коефіцієнт: 0,694 

 Проміжний контроль 100 

для заочної форми навчання 
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1 Відвідування лекцій 1 1 1   

2 Відвідування семінарських занять 1 1 1   

3 Робота на семінарському занятті 10 1 10   

4 Відвідування практичних занять 1 1 1   

5 Робота на практичному занятті 10 1 10   

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

 Разом - - 28 - 5 

 Максимальна кількість балів: 33 

 Коефіцієнт: 3,03 

 Проміжний контроль 100 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Змістовий модуль 1: 

1. Митна територія України.  

2. Митний кордон України. 

3. Спеціалізовані органи системи Держмитслужби. 

4. Заявлення митної вартості товарів.  

5. Документи, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної 

вартості.  



6. Контроль правильності визначення митної вартості товарів. 

7. Поняття Митного тарифу України. 

8. Дата виникнення податкових зобов’язань із сплати мита у разі ввезення товарів на 

митну територію України чи вивезення товарів з митної території України.  

9. База оподаткування митом.  

10. Загальні положення про ставки мита. 

11. Види митних режимів.  

12. Вибір та зміна митного режиму.  

13. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. 

14. Митні формальності на морському і річковому транспорті.  

15. Митні формальності на авіатранспорті.  

16. Митні формальності на залізничному транспорті.  

17. Митні формальності на автомобільному транспорті.  

18. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі. 

19. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях. 

20. Поняття відмови у митному оформленні. 

21. Попередня митна декларація.  

22. Тимчасова митна декларація.  

23. Періодичні митні декларації.  

24. Додаткова митна декларація.  

25. Місце декларування. Строки декларування. Декларанти. 

 

Змістовий модуль 2: 

1. Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед митними 

органами. Фінансові гарантії.  

2. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією.  

3. Види фінансових гарантій. Гарант.  

4. Гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року.  

5. Гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 

рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 

6. Поняття митного контролю. Загальні принципи здійснення митного 

контролю. Вибірковість митного контролю.  

7. Тривалість перебування під митним контролем. Операції з товарами, 

транспортними засобами комерційного призначення, митне оформлення яких не 

закінчено.  

8. Зони митного контролю. Порядок створення зони митного контролю.  

9. Здійснення митного контролю. Форми митного контролю.  

10. Перевірка документів та відомостей, які надаються митним органам під час 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України.  

11. Митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого 

огляду громадян).  
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12. Облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються через митний кордон України.  

13. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств.  

14. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних 

складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться 

товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, 

чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до Митного кодексу України та 

інших законів України покладено на митні органи.  

15. Перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України 

та/або перебувають під митним контролем.  

16. Проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства 

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

повноти нарахування та сплати митних платежів. 

17. Направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, 

уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, 

поданих митному органу. 

18. Поняття порушення митних правил. Суб’єкти адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил.  

19. Адміністративні стягнення за порушення митних правил. Забезпечення 

законності у разі застосування адміністративних стягнень до порушників митних правил. 

Види порушень митних правил.  

20. Провадження у справах про порушення митних правил.  

21. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення 

митних правил. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних 

правил.  

22. Підстави для порушення справи про порушення митних правил. Докази у 

справі про порушення митних правил.  

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

проведення. Складення протоколу про порушення митних правил.  

24. Опитування осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил, свідків, інших осіб.  

25. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про 

порушення митних правил, або належним чином завірених їх копій чи витягів з них.  

26. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів на них. 

Митне обстеження.  

27. Пред’явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання.  

28. Експертиза. Взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, 

експертизи).  

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

Строк розгляду справи про порушення митних правил.  

30. Види постанов у справі про порушення митних правил. Оскарження 

постанов у справах про порушення митних правил. 

 

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. 
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Студенти заочної форми навчання опрацьовують всі з наведених питань. 

Максимальна оцінка за опрацювання всіх питань для самостійної роботи для студентів 

заочної форми навчання 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 практичних завдань, розв'язання ситуацій. 

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 практичних задач; 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 заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів здійснюється у  формі заліку після вивчення 

змістових модулів «Митне право», «Правові засади оподаткування бізнесу».  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю: 

1. Поняття митної справи.  

2. Принципи здійснення митної справи.  

3. Державна митна політика.  

4. Законодавство у сфері державної митної політики.  

5. Митна територія України. 

6. Митний кордон України. 

7. Державна митна служба України (Держмитслужба). 

8. Завдання Держмитслужби. 

9. Митниці.  

10. Митні пости.  

11. Спеціалізовані органи системи Держмитслужби.  

12. Поняття митної вартості та цілі використання відомостей про митну вартість 

товарів.  

13. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон 

України.  

14. Заявлення митної вартості товарів.  

14. Документи, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної 

вартості.  

15. Контроль правильності визначення митної вартості товарів.  

16. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію 

України відповідно до митного режиму імпорту: основний - за ціною договору 

(контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) та другорядні: а) за ціною 

договору щодо ідентичних товарів; б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) 

товарів; в) на основі віднімання вартості; г) на основі додавання вартості (обчислена 

вартість); ґ) резервний. 

17. Порядок застосування методів визначення митної вартості товарів, які ввозяться 

на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту.  

18. Поняття Митного тарифу України. 

19. Поняття митних платежів.  

20. Поняття мита.  

21. Види мита.  

22. Платники мита.  

23. Об’єкти оподаткування митом.  

24. Дата виникнення податкових зобов’язань із сплати мита у разі ввезення товарів 

на митну територію України чи вивезення товарів з митної території України. 

25. База оподаткування митом.  

26. Загальні положення про ставки мита.  



27. Справляння митних платежів.  

28. Поняття митного режиму.  

29. Види митних режимів.  

30. Вибір та зміна митного режиму.  

31. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим.  

32. Імпорт (випуск для вільного обігу).  

33. Реімпорт.  

34. Експорт (остаточне вивезення).  

35. Реекспорт.  

36. Транзит. 

37. Тимчасове ввезення. 

38.Тимчасове вивезення. 

39. Митний склад. 

40. Вільна митна зона.  

41. Безмитна торгівля.  

42. Переробка на митній території.  

43. Переробка за межами митної території.  

44. Знищення або руйнування.  

45. Відмова на користь держави. 

46. Засоби та способи переміщення товарів переміщення товарів через митний 

кордон України. 

47. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

48. Митні формальності на морському і річковому транспорті.  

49. Митні формальності на авіатранспорті.  

50. Митні формальності на залізничному транспорті.  

51. Митні формальності на автомобільному транспорті.  

52. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі.  

53. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях. 

54. Загальні положення про митне оформлення.  

55. Поняття відмови у митному оформленні. 

56. Декларування: поняття.  

57. Електронна митна декларація.  

58. Попередня митна декларація.  

59. Тимчасова митна декларація. 

60. Періодичні митні декларації.  

61. Додаткова митна декларація.  

62. Місце декларування.  

63. Строки декларування. 

64. Декларанти. 

65. Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед митними органами. 

66. Фінансові гарантії. 

67. Форми забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією. 

68. Види фінансових гарантій. 

69. Гарант. 

70. Гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів 

із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року. 

71. Гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із 

застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 

72. Поняття митного контролю. 

73. Загальні принципи здійснення митного контролю. 

74. Вибірковість митного контролю. 



75. Тривалість перебування під митним контролем. 

76. Операції з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, митне 

оформлення яких не закінчено.  

77. Зони митного контролю.  

78. Порядок створення зони митного контролю. 

79. Здійснення митного контролю. 

80. Форми митного контролю.  

81. Перевірка документів та відомостей, які надаються митним органам під час 

переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України. 

82. Митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду 

громадян). 

83. Облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються через митний кордон України.  

84. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств.  

85. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, 

вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, 

транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи 

провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до Митного кодексу України та 

інших законів України покладено на митні органи.  

86. Перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України 

та/або перебувають під митним контролем.  

87. Проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України 

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

нарахування та сплати митних платежів.  

88. Направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, 

уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, 

поданих митному органу. 

89. Поняття порушення митних правил.  

90. Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення митних правил.  

91. Адміністративні стягнення за порушення митних правил.  

92. Забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень до 

порушників митних правил.  

93. Види порушень митних правил.  

94. Провадження у справах про порушення митних правил. 

95. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення 

митних правил.  

96. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних 

правил. 

97. Підстави для порушення справи про порушення митних правил.  

98. Докази у справі про порушення митних правил.  

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

проведення. 

100. Складення протоколу про порушення митних правил.  

101. Опитування осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за 

порушення митних правил, свідків, інших осіб.  

102. Витребування документів, необхідних для провадження у справі про порушення 

митних правил, або належним чином завірених їх копій чи витягів з них.  

103. Тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів та документів на них.  

104. Митне обстеження.  

105. Пред’явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-12#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-12#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-12#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-12#n7


106. Експертиза.  

107. Взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, експертизи).  

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

109. Строк розгляду справи про порушення митних правил.  

110. Види постанов у справі про порушення митних правил.  

111. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. 

 

 

 

 

 

6.6. 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  

для денної форми навчання: 
 

Разом:  60 год., із них: лекції –  14  год., семінарські заняття –   6 год., практичні заняття – 8 год,  

модульний контроль –  4 год.,  самостійна робота – 28  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. Загальні положення митного права України 

(78 б) 

Лекції  

(теми,  

бали) 

Т 1 

(1 б) 

Т 2 

(1 б) 

Т 3 

(1 б) 

Т4 

(1 б) 

           

Семінарські  

заняття  

(бали) 

  С 1 

(11 б) 

С 2 

(11  

б) 

 

С 3 

(11 б) 

          

Практичні  

Заняття (бали) 

     П 1 

(11 

б) 

         

СР (бали) Письмове завдання 5 б 



Модульна  

КР (бали) 

    МКР 

25 б 

          

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 2. Митні режими та переміщення і пропуск товарів, 

комерційного призначення через митний кордон України. Митні  

формальності при переміщенні товарів через митний кордон України  

різними видами транспорту (66 б) 

Лекції  

(теми,  

бали) 

   Т 5 

(1 б) 

Т 6 

(1 б) 

Т 7 

(1 б) 

         

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

               

Практичні  

Заняття (теми, 

бали) 

     П 2 

(11 

б) 

П 3 

(11 

б) 

П 4 

(11 

б) 

       

СР (бали) Письмове завдання 5 б 

Модульна  

КР (бали) 

        МКР 

25 б 

      

Підсумковий  

контроль (вид,  

бали) 

Проміжний контроль 100 б 

 

Для заочної форми навчання: 
 

Разом:  60 год., із них: лекції –  4 год., семінарські заняття –   2 год., практичні заняття – 2, 

самостійна робота – 52  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. Загальні положення митного права України 

(28 б) 

Лекції  

(теми,  

бали) 

Т 1 

(1 б) 

Т 2 

(1 б) 

             

Семінарські  

заняття  

(теми, бали) 

  С 1 

(11 б) 

            

Практичні  

Заняття (теми,  

бали) 

     П 1 

(11 

б) 

         

СР (бали) Письмове завдання 5 б 

Модулі  

(назви,  

бали) 

Змістовий модуль 2. Митні режими та переміщення і пропуск товарів, 

комерційного призначення через митний кордон України. Митні  

формальності при переміщенні товарів через митний кордон України  

різними видами транспорту (5 б) 

СР (бали)                                                   Письмове завдання 5 б 

Підсумковий  

контроль (вид,  

бали) 

Проміжний контроль 100 б 
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