




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

293 Міжнародне право 

Митне право 

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 

Курс 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 

                   Аудиторні  56 

                   Модульний контроль 8 

                   Семестровий контроль 30 

                   Самостійна робота 54 

Форма семестрового контролю екзамен 

Міжнародне митне право 

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

                   Аудиторні  28 

                   Модульний контроль 4 

                   Семестровий контроль 15 

                   Самостійна робота 13 

Форма семестрового контролю екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Міжнародне митне право» спрямована на вивчення основних 

положень міжнародного публічного права, направленого на регулювання митних 

відносин. 

Завдання: 

До основних завдань дисципліни «Міжнародне митне право» відноситься: 
-  формування у студентів цілісного уявлення про міжнародне митне право та його 

предмет; 

-  формування у студентів цілісного уявлення про джерела міжнародного митного права; 

- формування у студентів здатності застосовувати знання з теорії держави та 

міжнародного публічного права для визначення міжнародних митних правовідносин та 

норм права, що їх регулюють; 

- формування у студентів розуміння норм і концепцій міжнародного публічного права, 

пов’язаних із регулюванням міжнародних митних правовідносин;  

- формування у студентів розуміння взаємодії міжнародного права та права України в 

регулюванні міжнародних митних відносин; 

- формування у студентів здатності застосувати знання з міжнародного митного права в 

практичній діяльності.  

 

Відповідно до Освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

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

«Міжнародне митне право» забезпечує формування таких компетентностей: 

ЗК-6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-10 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.   

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

міжнародно-правових інструментів. 

ФК-6. Уміння надавати 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 контраргументи 

проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань. 

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

в національній правовій системі.  

ДФКС здатність забезпечувати юридичний супровід основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії (зокрема, готувати 

тексти договорів та надавати їм правову експертизу). 
 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- що є предметом міжнародного митного права;   

- що є джерелами міжнародного митного права; 

- які міжнародні організації опікуються розробкою та реалізацією норм 

міжнародного митного права; 

- основні положення міжнародного митного права, зокрема, положення, що 

стосуються митних кордонів, митних процедур, співробітництва держав у митній сфері, 

класифікації товарів та визначення їх митної вартості та походження. 
вміти:  
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- використовувати отримані знання з міжнародного митного права для вирішення 

професійних завдань; 

- володіти спеціальною термінологією, що застосовується в сфері міжнародного 

митного права;  

- відрізняти митні відносини, що регулюються міжнародним митним правом, та 

митні відносини, що регулюються національним митним правом України; 

- знаходити відповідні джерела, які містять норми міжнародного митного права, що 

регулюють конкретні міжнародні митні відносини;  

- правильно тлумачити та застосовувати на практиці норми міжнародного митного 

права. 

 

Відповідно до Освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

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

«Міжнародне митне право» забезпечує формування таких результатів навчання: 

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

порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах 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 й 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 комунікаційну 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 в 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 здійснені 

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. 
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Демонструвати знання у сфері правового регулювання митної політики держави та 

міжнародно-правового регулювання відноси у сфері міждержавного співробітництва з 

митних питань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
 

Л
ек

ц
ії

  

се
м

ін
ар

и
 

п
р
ак

ти
ч

н
і 

Л
аб

о
р
ат

. 

Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні засади міжнародного митного права 

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного митного права 6 2 2 - - 2 

Тема 2. Джерела міжнародного митного права 6 2 - 2 - 2 

Тема 3. Міжнародні організації, діяльність яких направлена на 

розробку та реалізацію норм  міжнародного митного права 
6 2 2 - - 2 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 1 20 6 4 2 - 6 

Змістовний модуль 2. Основні сфери регулювання міжнародного митного права 

Тема 4. Митні кордони та митні зони.  6 2 2 - - 2 

Тема 5. Класифікація товарів та визначення їх митної вартості. 

Походження товару 
5 2 - 2 -  

Тема 6.  Гармонізація митних процедур 6 2 2 - - 2 

Тема 7. Співробітництво держав у сфері митних відносин 6 2 - 2 - 3 

Модульний контроль 2      

Разом за змістовим модулем 2 25 8 4 4  7 

Семестровий контроль 15      

Усього 60 14 8 6 - 13 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні засади міжнародного митного права 

 

Тема 1. Поняття та предмет міжнародного митного права 

Поняття міжнародного митного права.   

Суспільні відносини, що є предметом регулювання міжнародного митного права, та  

їх склад (структура).  

 

Тема 2. Джерела міжнародного митного права 

Поняття джерела міжнародного митного права.  

Види джерел міжнародного митного права.  

 

Тема 3. Міжнародні організації, діяльність яких направлена на розробку та 

реалізацію норм міжнародного митного права 

Рада Митного Співробітництва. 

Світова організація торгівлі. 

Всесвітня митна організація. 

 

Змістовний модуль 2. Основні сфери регулювання міжнародного митного права 

 

Тема 4. Митні кордони та митні зони.  

Поняття та режим митного кордону. Поняття митної території. 

Поняття та режим митної зони.  

Інститут прилеглої митної зони. 

Інститут виключної економічної зони континентального шельфу. 

Транзитні зони.  

Зони вільної торгівлі.  

Митні союзи.  

Спеціальні (вільні) економічні зони. 

 

Тема 5. Класифікація товарів та визначення їх митної вартості. Походження 

товару 

Класифікація товарів у міжнародному митному праві. 

Поняття митної вартості товару та порядок її визначення. Угода про застосування 

статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року. 

Гармонізована система опису та кодування товарів. Міжнародна конвенція про 

Гармонізовану систему опису та кодування товарів. 

Поняття походження товару. 

Правила визначення походження товару.  

Комітет з питань правил визначення походження. 
Угода про правила визначення походження. 

 

Тема 6.  Гармонізація митних процедур 

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур. 

Митне оформлення та інші митні формальності.  Компетентні митні органи. 

Декларант. Декларація на товари. Подача, реєстрація та перевірка декларації на товари. 

Спеціальні процедури для уповноважених осіб. Перевірка товарів. Помилки. Випуск 

товарів. Відмовлення або знищення товарів.  

Нарахування, стягнення та сплата мит та податків. Відстрочка сплати мит та податків. 

Повернення мит та податків. Митний контроль. Застосування інформаційних технологій. 

Відносини між митною службою та третіми сторонами.  
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Інформація, рішення та розпорядження митної служби. Оскарження з митних питань. 

Надходження товарів на митну територію. Митні формальності, які передують 

представленню декларації на товари. Ввіз товарів на митну територію. Представлення 

товарів митній службі. Розвантаження. Збори.  

Тимчасове зберігання товарів. Імпортування. Експортування. Митні склади. Вільні 

зони. Транзит. Перевантаження. Каботажне транспортування товарів. Переробка на митній 

території. Переробка поза митною територією. Режим повернення. Переробка товарів для 

вільного обігу. Переробка. Митні правопорушення. Пасажири. Поштові відправлення. 

Транспортні засоби комерційного призначення. Митні формальності, які застосовуються до 

припасів. Книжка ATA. Книжка CPD. Тимчасове ввезення. Конвенція про тимчасове 

ввезення. 

 

Тема 7. Співробітництво держав у сфері митних відносин 

Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах. 

Транскордонне співробітництво митних органів.  

Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин. 

Загальний порядок надання взаємної адміністративної допомоги у відверненні, 

розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства. 

Допомога за запитом у стягненні ввізного та вивізного мита і податків. 

Допомога за запитом щодо контролю.  

Допомога за запитом стосовно нагляду. 

Розслідування та повідомлення за запитами на користь іншої держави. 

Участь представників митних адміністрацій при розгляді справ у суді або трибуналі.  

Присутність представників митної адміністрації однієї країни на території іншої 

країни. 

Надання допомоги у боротьбі з контрабандою наркотиків та психотропних речовин. 

Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 

розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
№ 
з/п Вид діяльності студента 

М
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1 Відвідування лекцій  1 3 3 4 4 

2 Відвідування 
семінарських/практичних занять  

1 3 3 4 4 

3 Виконання завдань для самостійної 
роботи  

5 3 15 3 15 

4 Робота на семінарських заняттях  10 2 20 2 20 

5 Робота на практичних заняттях  10 1 10 2 20 

6 Виконання модульної контрольної 
роботи  

25 1 25 1 25 

7 Макс. кількість балів за видами 
поточного контролю  

- - 76 - 88 

Разом 164 

Коефіцієнт 164:60=2,73 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

1. Основні положення Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та 

кодування товарів від 14 червня 1983 року. 

2. Основні положення Угоди про правила визначення походження.  

3. Основні положення Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й 

торгівлю.  

4. Основні положення Рамкових стандартів безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі 

Всесвітньої митної організації від 01.06.2005. 

5. Основні положення Протоколу про співробітництво у боротьбі з обігом контрафактної 

фонографічної продукції від 05.11.2004. 

6. Основні положення Міжнародної конвенції про адміністративну взаємодопомогу у 

сфері митних відносин від 27.06.2003. 

7. Основні положення Конвенції про тимчасове ввезення від 26.06.1990. 

8. Основні положення Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у 

відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства від 

09.06.1977. 

9. Основні положення Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах.  

10. Основні положення Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних 

процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973. 

11. Основні положення Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року. 

12. Основні положення Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва від 

15.12.1950. 

13. Основні положення Правил, що стосуються технічних умов, що застосовуються до 

дорожніх транспортних засобів, які можуть допускатися до міжнародних перевезень під 

митними печатками і пломбами. 

14. Основні положення Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року. 

15. Основні положення Митної конвенції про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення 

товарів (Конвенція A.T.A.). 

16. Основні положення Правил, що стосуються технічних вимог до контейнерів, що можуть 

бути допущені до перевезення під митними печатками та пломбами.  

17. Основні положення Рамкових стандартів безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі 

Всесвітньої митної організації.  

18. Правовий статус Всесвітньої митної організації. 

19. Правовий статус Ради Митного Співробітництва. 

20. Правовий статус Світової організації торгівлі. 

21. Основні положення Меморандуму про взаєморозуміння між Всесвітньою митною 

організацією (WCO) та Міжнародною федерацією експедиторських асоціацій. 

22. Основні положення Митної конвенції про тимчасовий ввіз приватних дорожніх 

перевізних засобів.  

23. Основні положення Протоколу між Державною митною службою України та 

Генеральною адміністрацією митниць Китайської Народної Республіки щодо взаємної 

допомоги в перевірці достовірності задекларованої вартості товарів.  

24. Основні положення Митного кодексу Європейського Союзу.  

25. Основні положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської 

Республіки про адміністративну взаємодопомогу у попередженні, розслідуванні та 

припиненні митних порушень.  

26. Основні положення Угоди  між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки 

Австрія про адміністративну допомогу та співробітництво у митних справах.  

27. Основні положення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про 

співробітництво і взаємодопомогу у митних справах.  
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28. Основні положення Угоди між Урядом України і Урядом Французької Республіки про 

взаємну адміністративну допомогу з метою запобігання митним порушенням, їх 

розслідування та припинення.  

29. Основні положення Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про взаємну 

адміністративну допомогу в митних справах.  

30. Основні положення Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки 

про взаємну допомогу між їх митними адміністраціями.  

31. Основні положення Угоди Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки 

щодо взаємної допомоги у митних питаннях.  

32. Основні положення Угоди про взаємну адміністративну допомогу в митних справах між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Бельгія.  

33. Основні положення міжнародного права, що стосуються митних кордонів країн. 

34. Основні положення міжнародного права, що стосуються митних кордонів країн. 

35. Режим митного кордону. 

36. Митні зони.  

37. Зони вільної торгівлі. 

38. Митні (економічні) союзи.  

39. Прилегла митна зона. 

40. Виключна економічна зона континентального шельфу. 

41. Транзитні зони. 

42. Спеціальні (вільні) економічні зони. 

43. Тимчасове ввезення. 

44. Митна вартість товару.  

45. Гармонізована система опису та кодування товарів.  

46. Походження товару. 

47. Гармонізація митних процедур. 

48. Співпраця митних служб країн світу. 

 

Застосування загальнотеоретичних положень для аналізу ситуацій: 

1. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною фіскальною службою України та Державним митним комітетом Республіки 

Білорусь про взаємодію у сфері боротьби з митними правопорушеннями, пов'язаними з 

переміщенням товарів повітряним транспортом 

2. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

митними адміністраціями держав - членів ГУАМ про взаємодію у сфері боротьби з 

митними правопорушеннями, пов'язаними з переміщенням товарів повітряним 

транспортом через державні кордони держав - членів ГУАМ. 

3. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

митними адміністраціями держав - членів ГУАМ про взаємне визнання окремих 

результатів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються 

через державні кордони держав - членів ГУАМ. 

4. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про взаємну допомогу між їх 

митними адміністраціями від 23.05.2016. 

5. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Меморандуму 

про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва у 2013 - 2015 роках між 

Міністерством доходів і зборів України та Податковою і митною адміністрацією 

Міністерства Фінансів Королівства Нідерланди. 
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6. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу про 

взаємодію митних органів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при 

здійсненні пост-митного контролю від 05.09.2012 

7. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Федеральною митною службою (Російська 

Федерація) про взаємодію в галузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій в 

автомобільних пунктах пропуску на українсько-російському державному кордоні від 

22.06.2012. 

8. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з 

питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень від 

24.04.2012. 

9. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Державним митним комітетом Республіки 

Білорусь про обмін інформацією в рамках системи управління ризиками від 28.11.2011. 

10. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Федеральною митною службою (Російська 

Федерація) про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів і 

транспортних засобів при здійсненні митних операцій при перетині українсько-

російського державного кордону від 18.10.2011. 

11. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Меморандуму 

про взаєморозуміння між Державною митною службою України і Федеральною митною 

службою (Російська Федерація) по здійсненню спільного митного контролю в пунктах 

пропуску через українсько-російський державний кордон від 27.10.2010. 

12. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Міжвідомчих 

правил поведінки посадових осіб митних органів Російської Федерації та України в 

пунктах пропуску на спільній ділянці кордону від 27.10.2010. 

13. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Митної 

конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 

(Конвенція МДП) 1975 року 

14. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Митної 

Конвенції, що стосується контейнерів. 

15. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Генеральною адміністрацією митниць 

Китайської Народної Республіки щодо взаємної допомоги в перевірці достовірності 

задекларованої вартості товарів від 02.09.2010. 

16. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Міжнародної 

конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур. 

17. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Митної 

конвенції про тимчасовий ввіз приватних дорожніх перевізних засобів від 4 червня 1954 

року 

18. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Конвенції про 

створення Ради Митного Співробітництва. 

19. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Україною та Королівством Нідерландів про взаємну адміністративну допомогу в 

митних справах від 07.06.2006. 

20. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Міністром Фінансів Республіки Польща про 
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засвідчення документів при перевезенні товарів автомобільним транспортом в пунктах 

пропуску для автомобільного сполучення від 14.04.2004. 

21. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу про 

узгодження форми і реквізитів інформації, яка передається між Державною митною 

службою України і Митним департаментом Республіки Молдова від 08.04.2004. 

22. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України і Державним митним комітетом Російської 

Федерації щодо взаємодії з питань контролю митної вартості товарів, які 

переміщуються через митний кордон України та Російської Федерації від 24.12.2003. 

23. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угода між 

Державною митною службою України та Міністром Фінансів Республіки Польща щодо 

обміну інформацією про товари і транспортні засоби, які перетинають українсько-

польський державний кордон від 06.06.2003. 

24. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Державним митним комітетом Російської 

Федерації про розвиток обміну інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які 

переміщуються через кордон України і Російської Федерації від 24.12.2003. 

25. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Митною і Фінансовою Охороною Угорської 

Республіки про співробітництво в галузі контролю митної вартості товарів, які 

переміщуються через митний кордон України та Угорської Республіки від 08.12.2003. 

26. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Міжнародної 

конвенції про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин. 

27. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про адміністративну 

взаємодопомогу у попередженні, розслідуванні та припиненні митних порушень від 

13.03.2003. 

28. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Робочої угоди 

між Державною податковою адміністрацією України, Генеральним директоратом 

податкової та митної адміністрації Нідерландів та Генеральним директоратом 

податкової і митної політики та законодавства Нідерландів про проведення одночасних 

податкових перевірок від 04.10.2002. 

29. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди про 

взаємну адміністративну допомогу в митних справах між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Королівства Бельгія від 01.07.2002. 

30. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Міжнародної 

Митної конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року. 

31. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Міжнародної 

конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та 

припиненні порушень митного законодавства від 30.06.2002. 

32. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу між 

Державною митною службою України та Державним митним комітетом Російської 

Федерації щодо організації обміну інформацією про товари та транспортні засоби, які 

переміщуються через митний кордон України і Російської Федерації від 05.06.2002. 

33. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди про 

порядок митного оформлення та митного контролю товарів, що переміщаються між 

державами-учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі від 08.10.1999. 
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34. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу про 

порядок взаємодії митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 

при перевезенні спеціальних вантажів та продукції військового призначення від 

08.10.1999. 

35. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Меморандуму 

про взаєморозуміння між Всесвітньою митною організацією (WCO) та Міжнародною 

федерацією експедиторських асоціацій (FIATA) від 22.09.1998. 

36. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія щодо співробітництва у 

митних справах від 24.03.1998. 

37. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу про 

Єдиний порядок справляння митних платежів у державах-учасницях СНД від 

26.02.1998. 

38. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Меморандуму 

про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ, Генеральною 

прокуратурою, Службою безпеки, Державною митною службою, Державною 

податковою адміністрацією України та Асоціацією начальників поліції, Королівською 

службою прокуратури Англії та Уельсу, Митницею та Акцизом Її Величності, 

Національною службою кримінальної розвідки щодо співробітництва у боротьбі з 

тяжкими злочинами, організованою злочинністю, нелегальною торгівлею наркотиками 

та інших питаннях, що становлять спільний інтерес від 16.01.1998. 

39. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Меморандуму 

про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства 

Великобританії і Північної Ірландії про адміністративну взаємодопомогу між митними 

службами від 16.01.1998. 

40. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про взаємодопомогу у 

митних справах від 22.12.1997. 

41. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Урядом України і Урядом Французької Республіки про взаємну адміністративну 

допомогу з метою запобігання митним порушенням, їх розслідування та припинення від 

09.07.1997. 

42. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Урядом України і Урядом Турецької Республіки щодо взаємної допомоги у митних 

питаннях від 27.11.1996. 

43. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Урядом України і Урядом Держави Ізраїль щодо взаємної допомоги у митних питаннях 

від 25.11.1996. 

44. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Протоколу про 

спільний прикордонний та митний контроль в пунктах пропуску через державний 

кордон між Україною і Російською Федерацією від 29.01.1996. 

45. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво і взаємодопомогу у 

митних справах від 18.12.1995. 

46. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Положення про 

мито Євразійської патентної організації від 01.12.1995. 

47. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди про 

митний союз від 20.01.1995. 
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48. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди щодо 

спрощення та уніфікації процедур митного оформлення на митних кордонах від 

08.07.1994. 

49. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Рішення щодо 

випадків, коли адміністрації митниці мають підстави для сумнівів щодо правдивості або 

точності задекларованої вартості від 15.04.1994. 

50.  Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди між 

Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік про співробітництво та взаємодопомогу між митними службами цих країн від 

02.06.1990. 

51. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Регламенту № 

2658/87 Ради ЄЕС про тарифну, статистичну номенклатуру і загальний митний тариф 

ЄЕС від 23.07.1987 № 2658/87. 

52. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Рекомендація N 

13 Європейської економічної комісії ООН "Спрощення ідентифікованих правових 

проблем у процедурах імпортної митної очистки" від 01.03.1979 № 13. 

53. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Міжнародної 

конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та 

припиненні порушень митного законодавства від 09.06.1977. 

54. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Митної 

конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 

(Конвенція МДП) 1975 року від 14.11.1975. 

55. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Міжнародної 

конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 

18.05.1973. 

56. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Угоди про 

співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 05.07.1962. 

57. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Митної 

конвенції про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.) від 

06.12.1961. 

58. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Митної 

Конвенції, що стосується контейнерів від 18.05.1956. 

59. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Митної 

конвенції про тимчасовий ввіз приватних дорожніх перевізних засобів від 04.06.1954. 

60. Охарактеризуйте міжнародні відносини, що є предметом регулювання  Конвенції про 

створення Ради Митного Співробітництва від 15.12.1950. 

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 
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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 тестових завдань, розміщених в електронному навчальному курсі на 

платформі Moodle, до якої мають доступ всі студенти. Тести складаються із 25-ти завдань 

різного типу (по 1 балу за кожну правильну відповідь). Модульний контроль знань 

студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового 

модуля. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародне митне право» 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 60.  

До середньозваженої оцінки за семестр, яка становить від 35 до 60 балів, додаються результати 

екзамену від 1 до 40, що загалом становить максимум в 100 балів. Семестровий контроль 

відбувається у вигляді тестових завдань (40 завдань різного типу, по 1 балу – за вірну відповідь).  

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Поняття міжнародного митного права.   

2. Суспільні відносини, що є предметом регулювання міжнародного митного права 

3. Склад (структура) суспільних відносини, що є предметом регулювання 

міжнародного митного права.  

4. Джерела міжнародного митного права. 

5. Види джерел міжнародного митного права.  

6. Міжнародні організації, діяльність яких направлена на розробку та реалізацію норм 

міжнародного митного права. 

7. Всесвітня митна організація. 

8. Рада Митного Співробітництва. 

9. Світова організація торгівлі. 

10. Основні сфери регулювання міжнародного митного права. 

11. Поняття митного кордону. 

12. Режим митного кордону. 

13. Поняття митної території. 

14. Перетинання вантажами митних кордонів. 

15. Митні зони.  

16. Режим митної зони. 

17. Прилегла митна зона. 
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18. Виключна економічна зона континентального шельфу. 

19. Транзитні зони. 

20. Зони вільної торгівлі. 

21. Митні (економічні) союзи.  

22. Спеціальні (вільні) економічні зони. 

23. Тимчасове ввезення. 

24. Конвенція про тимчасове ввезення. 

25. Правила, що стосуються технічних умов, що застосовуються до дорожніх 

транспортних засобів, які можуть допускатися до міжнародних перевезень під 

митними печатками і пломбами. 

26. Правила, що стосуються технічних умов, застосовних до контейнерів, які можуть 

допускатися до міжнародних перевезень під митними печатками і пломбами.  

27. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки 

МДП (Конвенція МДП) 1975 року. 

28. Значення терміну "карнет A.T.A.". 

29. Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція 

A.T.A.). 

30. Правила що стосуються технічних вимог до контейнерів, що можуть бути допущені 

до перевезення під митними печатками та пломбами. 

31. Митна Конвенція, що стосується контейнерів. 

32. Преференції та привілеї в міжнародному митному праві. 

33. Класифікація товарів у міжнародному митному праві. 

34. Поняття митної вартості товару.  

35. Визначення митної вартості товару.  

36. Угода про застосування статті VII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 

року. 

37. Гармонізована система опису та кодування товарів.  

38. Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. 

39. Поняття походження товару. 

40. Визначення походження товару. 

41. Комітет з питань правил визначення походження. 

42. Угода про правила визначення походження. 

43. Гармонізація митних процедур. 

44. Поняття мита. 

45. Види мита. 

46. Митно-тарифні системи у сфері сучасних міждержавних відносин. 

47. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної 

організації. 

48. Митне оформлення та інші митні формальності. 

49. Міжнародно-правове регулювання митних формальностей та процедур.  

50. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур. 

51. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур. 

52. Нарахування, стягнення та сплата мит та податків.  

53. Відстрочка сплати мит та податків.  

54. Повернення мит та податків.  

55. Митний контроль.  

56. Відносини між митною службою та третіми сторонами.  

57. Інформація, рішення та розпорядження митної служби. 

58. Оскарження з митних питань. 

59. Надходження товарів на митну територію.  

60. Митні формальності, які передують представленню декларації на товари.  

61. Ввіз товарів на митну територію.  
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62. Представлення товарів митній службі.  

63. Розвантаження товарів.  

64. Сплата зборів.  

65. Тимчасове зберігання товарів. 

66. Імпортування. 

67. Експортування. 

68. Митні склади.  

69. Вільні зони. 

70. Транзит. 

71. Перевантаження. 

72. Каботажне транспортування товарів. 

73. Переробка на митній території. 

74. Переробка поза митною територією. 

75. Режим повернення. 

76. Переробка товарів для вільного обігу. 

77. Переробка. 

78. Митні правопорушення. 

79. Поштові відправлення. 

80. Транспортні засоби комерційного призначення. 

81. Митні формальності, які застосовуються до припасів. 

82. Книжка ATA.  

83. Книжка CPD. 

84. Тимчасове ввезення.  

85. Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах. 

86. Основні засади співробітництва держав у сфері митних відносин. 

87. Транскордонне співробітництво митних органів. 

88. Транскордонний нагляд. 

89. Переслідування особи по гарячих слідах. 

90. Секретні розслідування. 

91. Спільні групи контролю та розслідування. 

92. Центральна автоматизована інформаційна система. 

93. Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних 

відносин. 

94. Поняття митного шахрайства. 

95. Поняття контрабанди. 

96. Загальний порядок надання взаємної адміністративної допомоги у відверненні, 

розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства. 

97. Допомога за запитом у стягненні ввізного та вивізного мита і податків. 

98. Допомога за запитом щодо контролю. 

99. Допомога за запитом стосовно нагляду. 

100. Розслідування та повідомлення за запитами на користь іншої держави. 

101. Участь представників митних адміністрацій при розгляді справ у суді або 

трибуналі. 

102. Присутність представників митної адміністрації однієї країни на території 

іншої країни. 

103. Надання допомоги у боротьбі з контрабандою наркотиків та психотропних 

речовин. 

104. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 

розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства. 
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6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно  

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно  0-59 

 
7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 60 год. із них: 

лекції – 14 год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 6 год. модульний 

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

М
о
д
у
л
і 

(н
аз

в
и

, 

б
ал

и
) 

 
Змістовний модуль 1. Загальні засади правового регулювання міжнародних 

перевезень 

 

Л
ек

ц
ії

 Тема 1. 

 

(1 бал) 

Тема 2. 

 

(1 бал) 

Тема 3. 

 

(1 бал) 

С
ем

ін
./

п

р
ак

ти
ч
н

і 
(т

ем
и
, 

б
ал

и
) Тема 1. 

 

(11 балів) 

Тема 2. 

 

(11 балів) 

Тема 3. 

 

(11 балів) 

С
.Р

. 

5 5 5 

П
о
то

ч
н

и
й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) 

М
о
д
у
л
і 

(н
аз

в
и

, 

б
ал

и
) 

Змістовний модуль 2. Основні положення міжнародного митного права 

Л
ек

ц
ії

 Тема 4. 

 

(1 бал) 

Тема 5. 

 

(1 бал) 

Тема 6. 

 

(1 бал) 

Тема 7. 

 

(1 бал) 

С
ем

ін
./

п
р

ак
ти

ч
н

і 

(т
ем

и
, 

б
ал

и
) Тема 4. 

 

(11 балів) 

Тема 5. 

 

(11 балів) 

Тема 6. 

 

(11 балів) 

Тема 7. 

 

(11 балів) 

С
.Р

. 

5  5 5 

П
о
то

ч
н

и
й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
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8. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Конституція України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80; 

2. Графік зобов'язань по товарах з додатками. Фармацевтична продукція. Додаток I. 

Перелік міжнародних непатентованих найменувань (МНН), призначених для 

фармацевтичних (фармакологічних) речовин Всесвітньою організацією охорони 

здоров'я, що звільнені від мита. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_c54/sp:max100; 

3. Графік зобов'язань по товарах з додатками. Додаток по фармацевтичній продукції. 

Додаток II. Перелік префіксів та суфіксів, які в комбінації з міжнародними 

непатентованими найменуваннями (МНН) додатку I описують солі, ефіри та гідрати 

МНН; ці солі, ефіри та гідрати звільняються від мита за умови, що вони класифікуються 

під тим самим шестизначним заголовком (найменуванням) Гармонізованої системи, що 

відповідає МНН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_c55/sp:max100; 

4. Графік зобов'язань по товарах з додатками. Додаток по фармацевтичній продукції. 

Додаток III. Солі, ефіри та гідрати міжнародних непатентованих найменувань (МНН) , 

які не класифікуються під тим самим заголовком (найменуванням) Гармонізованої 

системи, що і відповідне МНН, та які звільняються від мита. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_c56/sp:max100;  

5. Графік зобов'язань по товарах з додатками. Додаток до Фармацевтичної Продукції. 

Додаток IV. Проміжні, складові речовини, що використовуються для виробництва 

готової (кінцевої) фармацевтичної продукції, що звільняються від мита. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_c57/sp:max100; 

6. Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 1352/2013 від 4 грудня 2013 року про 

встановлення форм, передбачених у Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 

№ 608/2013 щодо забезпечення митними органами дотримання прав інтелектуальної 

власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_022-13/sp:max100#Text; 

7. Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_184#Text; 

8. Конвенція про тимчасове ввезення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_472;  

9. Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою митною організацією (WCO) та 

Міжнародною федерацією експедиторських асоціацій (FIATA). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_279/sp:max100#Text;  

10. Меморандум про взаєморозуміння між Державною митною службою України і 

Всесвітньою митною організацією про створення Регіонального навчального центру 

Всесвітньої митної організації в Україні. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_014/sp:max100#Text;  

11. Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою Митною Організацією (ВМО) та 

Академією митної служби України (АМСУ) з метою налагодження співробітництва з 

питань         розвитку та забезпечення навчальної та освітньої діяльності, інституційного 

розвитку та досліджень з митної справи на світовому рівні. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_012/sp:max100#Text;  

12. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполученого 

Королівства Великобританії і Північної Ірландії про адміністративну взаємодопомогу 

між митними службами. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826_030/sp:max100#Text; 

13. Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_011#Text;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_c56/sp:max100
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_c57/sp:max100
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_184#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_472
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_279/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_014/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_012/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_011#Text
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14. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, 

розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_926#Text;  

15. Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_079#Text;  

16. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012#Text; 

17. Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція 

A.T.A.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_428#Text;  

18. Митна конвенція про тимчасовий ввіз приватних дорожніх перевізних засобів. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_081#Text; 

19. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012#Text; 

20. Митна конвенція, що стосується контейнерів. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_704#Text;  

21. Модельний митний кодекс для держав-учасниць СНД.  URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_k52/sp:max100#Text;  

22. Протокол між Державною митною службою України та Генеральною адміністрацією 

митниць Китайської Народної Республіки щодо взаємної допомоги в перевірці 

достовірності задекларованої вартості товарів.  

23. Протокол між митними адміністраціями держав - членів ГУАМ про взаємодію у сфері 

боротьби з митними правопорушеннями, пов’язаними з переміщенням товарів 

повітряним транспортом через державні кордони держав - членів ГУАМ. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886_001-18/sp:max100#Text; 

24. Протокол між митними адміністраціями держав - членів ГУАМ про взаємне визнання 

окремих результатів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що 

переміщуються через державні кордони держав - членів ГУАМ. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886_002-17/sp:max100#Text;  

25. Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої митної 

організації. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_003/sp:max100#Text;  

26. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року 

про встановлення Митного кодексу Союзу. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text; 

27. Регламент № 2658/87 Совета ЕЭС о тарифной, статистической номенклатуре и общем 

таможенном тарифе. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b30#Text;  

28. Регламент Комісії (ЄС) 2017/460 від 16 березня 2017, яким затверджується мережевий 

кодекс гармонізованих структур тарифів на послуги транспортування газу. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_006-17#Text; 

29. Резолюція N C 29/2008 "Робота з митних питань". URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/055_022/sp:max100#Text;  

30. Рекомендація N 13 Європейської економічної комісії ООН "Спрощення 

ідентифікованих правових проблем у процедурах імпортної митної очистки". URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_913#Text; 

31. Рішення № 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 

21/11/2018 року про заміну Протоколу I «Щодо визначення концепції «походження 

товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 

з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_003-18/sp:max100#Text;  

32. Рішення щодо випадків, коли адміністрації митниці мають підстави для сумнівів щодо 

правдивості або точності задекларованої вартості. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_032/sp:max100#Text;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_926#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_079#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_428#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_704#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_k52/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886_001-18/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886_002-17/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976_003/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b30#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/055_022/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_913#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_003-18/sp:max100#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_032/sp:max100#Text
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33. Типовий порядок митного оформлення та контролю природного газу, нафти, 

нафтопродуктів та електроенергії, у разі переміщення через митний кордон держав-

учасниць СНД трубопровідним транспортом і лініями електропередач. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_428/sp:max100#Text;  

34. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грецької Республіки про 

співробітництво в митних справах. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300_010/sp:max100#Text;  

35. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про 

адміністративну взаємодопомогу у попередженні, розслідуванні та припиненні митних 

порушень. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380_034/sp:max100#Text;  

36. Угода  між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Австрія про 

адміністративну допомогу та співробітництво у митних справах. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/040_034/sp:max100#Text;  

37. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво і 

взаємодопомогу у митних справах. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_017/sp:max100#Text;  

38. Угода між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік про співробітництво та взаємодопомогу між митними 

службами цих країн. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_240#Text; 

39. Угода між Урядом України і Урядом Французької Республіки про взаємну 

адміністративну допомогу з метою запобігання митним порушенням, їх розслідування 

та припинення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250_065/sp:max100#Text; 

40. Угода між Україною та Королівством Нідерландів про взаємну адміністративну 

допомогу                          в митних справах. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528_022/sp:max100#Text;  

41. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про взаємну 

допомогу між їх митними адміністраціями. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_001-16/sp:max100#Text;  

42. Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки щодо взаємної допомоги у 

митних питаннях. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_019/sp:max100#Text; 

43. Угода між Урядом України і Урядом Фінляндської Республіки про взаємодопомогу в 

митних справах. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246_029/sp:max100#Text; 
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