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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Політика відкритості України, що передусім супроводжується 

зростанням ролі митної справи, яка є складовою зовнішньополітичної і 

зовнішньоекономічної діяльності, базується на визнанні міжнародних 

відносин, систем класифікації і кодування товарів, єдиної форми 

декларування експорту і імпорту товарів, митної інформації, інших 

міжнародних норм і стандартів. Тобто, митна справа є поліструктурним 

явищем й включає в себе: порядок переміщення через митний кордон 

України товарів та інших предметів; митне регулювання, пов'язане із 

встановленням та справлянням митних платежів, процедури митного 

контролю та оформлення, боротьбу з контрабандою та порушеннями вимог 

цього кодексу, спрямованих на реалізацію митної політики.  

Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і 

зовнішньоекономічної діяльності України, де дотримуються визнаної у 

міжнародних відносинах системи класифікації та кодування товарів, єдиної 

форми декларування експорту і імпорту товарів, митної інформації, інших 

міжнародних норм і стандартів. 

Навчальна дисципліна «Митна справа» базується на новітньому 

законодавстві і передбачає вивчення методології проведення перевірок 

правильності нарахування мита та інших обов’язкових платежів в сучасних 

умовах. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є сукупність закономірностей, умов, 

принципів, процесів та явищ, що мають місце в митній справі. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Передбачає засвоєння суті та завдань митної справи в Україні, її 

організацію на сучасному етапі, засвоєння правових та фінансових основ 

управління митною справою, правове регулювання митного контролю і 

здійснення митного оформлення, що сприятиме усвідомленню необхідності й 

правомірності сплати мита та інших обов’язкових платежів, специфіки їх дії, 

та використанню набутих знань у майбутній практичній діяльності. 

 

Основні завдання 

— надати студентам навчальний матеріал з теорії навчальної дисципліни 

«Митна справа» та сформувати основи практичних знань; 

— виробити навички заповнення необхідних документів при 

розмитненні, сформувати знання стосовно застосування ставок ввізного мита 

відповідно до УКТЗЕД; 

— ознайомити з формами вантажно-митних декларацій та методикою їх 

заповнення; 



 

 

 

4 

— сформувати основи знань щодо процесу розмитнення товарів при 

здійсненні експортно-імпортних операцій, а також забезпечити розвиток 

економічного мислення студентів, вміння приймати виважені рішення у 

складних та мінливих економічних умовах, адекватно діяти в умовах 

ринкових відносин, зміни нормативних і законодавчих актів. 
 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Фінанси Податкова система 

Гроші і кредит Податковий менеджмент 

Фінанси підприємств Менеджмент зовнішньоекономічної та 

митної діяльності 

Фінанси ЗЕД Митний контроль і митне оформлення 

Міжнародні фінанси  

 

1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
Компетентності  Результати навчання 

Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку митної системи за   допомогою   

інструментарію   макро-   та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати 

ефективність митної політики 

Знати та розуміти законодавчий та 

інструктивний матеріал з питань митної 

справи 

 

Розуміння особливостей 

функціонування сучасних світових  та  

національної митних систем та  їх 

структури 

Знати та розуміти порядок митного 

контролю та митного оформлення 

товарів, що перетинають митний кордон 

України 

Здатність здійснювати аналіз митної 

системи: митно-тарифного та 

нетарифного регулювання 

Розрізняти відповідальність платників 

податків за порушення митних правил 

 

Уміння застосовувати методику 

визначення митної вартості імпортних 

товарів, процедуру контролю 

правильності визначення митної 

вартості товарів, документи, що 

підтверджують митну вартість товарів 

Володіти методами обчислення різних 

видів мита, митних зборів та інших 

митних платежів 

Володіння базовими знаннями  

законодавства  у сфері    митно-

тарифного   регулювання 

Розуміти характеристику митних 

режимів, що застосовуються при 

митному оформленні товарів і 

транспортних засобів та знати 

особливості їх застосування 

Навички застосування сучасного 

інформаційного та програмного 

забезпечення для отримання та обробки 

даних у митній сфері  

Вміти заповнювати всі необхідні 

документи, пов’язані зі митним 

оформленням 

Уміння виконати розрахунок податків та 

зборів при митному оформленні товарів 

та транспортних засобів 

Володіти методикою визначення митної 

вартості товарів, що експортуються за 

межі митної території України 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“Митна справа” 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 «Управління та адміністрування» 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна циклу професійної та 

практичної підготовки 

Код та назва спеціальності: 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Спеціалізація: 

Фінанси, митна та податкова справа 
 

Курс:    4 

Семестр:    7 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, практичні 

заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, проведення 

ділових ігор та тренінгів, тощо. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

5 150 64 32 32 42 44 

Кількість  

тижневих годин 
Кількість змістових модулів (тем) Вид контролю 

4 15 екзамен 
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 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Еволюція митної справи в Україні 

2. Митна система України 

3. 
Взаємодія Державної фіскальної служби України з органами державної 

влади та місцевого самоуправління 

4. Митна політика та митно-тарифне регулювання 

5. Інтегрування митної системи України до світової митної системи 

6. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни 

7. Митна та фактурна вартість товару: методи їх визначення 

8. Характеристика системи митних режимів 

9. Товарна номенклатура в митній справі 

10. Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 

11. Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 

12. Декларування митної вартості товарів 

13. 
Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, 

товарів та інших предметів 

14. Організація митного контролю 

15. Незаконне переміщення предметів через митний кордон 
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4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1. Еволюція митної справи в Україні 

Зародження митно-тарифних відносин в Україні. Сплата данини у 

Київській Русі, митні застави на кордонах князівських вотчин. Митно-

тарифна система за Козацької держави: «мостове» мито. 

Митна політика Російської імперії. 

Митна система України на початку XX століття. Характер і 

направленість митно-тарифної політики СРСР. Митний тариф 1922 року, 

вдосконалення системи тарифного регулювання. 

Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики 

України. Еволюція митно-тарифної політики України з моменту становлення 

держави. 

 

Тема 2. Митна система України 

Митна система України: основні принципи та завдання 

функціонування системи. Механізм прийняття рішень у сфері застосування 

митного тарифу. Структура та підпорядкування митних органів України 

Органи державного регулювання митної служби України. Основні 

завдання, функції та права ДФСУ. 

Структура митної служби України: Центральний апарат ДФСУ, 

спеціалізовані установи та митниці. 

Аналіз діяльності митної служби України за роки функціонування. 

Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на сучасному 

етапі. 

 

Тема 3. Взаємодія Державної фіскальної служби України з органами 

державної влади та місцевого самоуправління 

Взаємодія Державної фіскальної служби України, спеціалізованих 

митних установ та організацій з іншими органами державної влади при 

виконанні покладених на них завдань 

Порядок взаємодії Державної фіскальної служби України з іншими 

державними установами, організаціями у боротьбі з митними 

правопорушеннями 

 

Тема 4. Митна політика та митно-тарифне регулювання 

Поняття, принципи та методи митної політики України. Функції митної 

політики. Історичні форми митної політики. 

Сутність митно-тарифних відносин: об’єкт, види. Митно-тарифні 

регулятори, їх роль та рівні. Характеристика методів митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Рівень митно-тарифного захисту в Україні. 

Проблеми митного регулювання і напрямки з удосконалення митно-

тарифної політики в Україні. Схеми доступу до імпортних виробничих 

ресурсів. 
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Тема 5. Інтегрування митної системи України до світової митної системи 

Міжнародні організації як основні суб'єкти функціонування митно-

тарифних відносин на мегарівні. Всесвітня митна організація (ВМО). 

Світова Організація Торгівлі. Аналіз норм, вимог і положень системи 

ГАТТ/СОТ. Митно-тарифна політика України та ГАТТ. Аналіз наслідків 

приєднання України до СОТ. 

Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. Специфіка митного 

регулювання основних інтеграційних етапів. Реалізація економічних 

інтересів країни за умов участі у митному союзі. 

Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі 

використання досвіду зарубіжних країн. 

 

Тема 6. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни 

Економічна природа митного тарифу: сутність, завдання, функції. Види 

і типи мита. Механізм розрахунку та стягнення мита. Імпортне/експортне 

мито. Етапи нарахування мита. 

Роль митних платежів в системі економічних відносин держави. 

Сутність, завдання, класифікація митних платежів. Митні збори, акцизний 

збір, ПДВ. 

Митні пільги 

 

Тема 7. Митна та фактурна вартість товару: методи їх визначення 

Теоретичні основи митної вартості. Поняття митної вартості та 

еволюція її змісту. Контрактна (фактурна) вартість. Контракт, контрактна 

ціна. 

Методи визначення митної вартості імпортних товарів: за цiною угоди 

щодо товарiв, якi iмпортуються (метод 1); за цiною угоди щодо iдентичних 

товарiв (метод 2); за цiною угоди щодо подiбних (аналогiчних) товарiв 

(метод 3); на основi вiднiмання вартостi (метод 4); на основi додавання 

вартостi (метод 5); резервний. 

Загальна характеристика міжнародних правила тлумачення торгових 

термінів Інкотермс. Використання Інкотермс-2000 для розрахунку митної та 

фактурної вартості 

 

Тема 8. Характеристика системи митних режимів 

Поняття митного режиму, його види та значення. Класифікаційні 

ознаки митних режимів. 

Характеристика митних режимів: iмпорт; реiмпорт; 

експорт; реекспорт;транзит; тимчасове ввезення (вивезення); митний 

склад; спецiальна митна зона;магазин безмитної торгiвлi; переробка на 

митнiй територiї України; переробка за межами митної територiї 

України; знищення або руйнування; вiдмова на користь держави. 

 

Тема 9. Товарна номенклатура в митній справі 
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Сутність товарної номенклатури, класифікації та кодування товарів. 

Еволюція систем товарної номенклатури у світовій торгівлі. Стандартна 

міжнародна торговельна класифікація ООН (СМТК ООН). Номенклатура 

Ради митного співробітництва (НРМС). 

Характеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарів: 

основні елементи, ознаки, структура. Структура коду товарної номенклатури 

Митного тарифу України (УКРТЗЕД). Правила класифікації товарів в 

УКТЗЕД. 

 

Тема 10. Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 

Сутність зовнішньоекономічного контракту. Умови, які повинні бути 

передбачені в договорі (контракті), порядок укладання контракту. 

Положення про типову форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів). Права суб'єктів підприємницької діяльності при складанні 

тексту договору (контракту). 

Особливості викладення умов контракту: предмет договору (контракту), 

базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або 

послуг), умови платежів, умови приймання-здавання товару (робіт, послуг), 

форс-мажорні обставини. 

 

Тема 11. Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 

Характеристика системи митного оформлення. Комплекс заходів 

системи митного оформлення. Митне оформлення юридичних та фізичних 

осіб. 

Зовнішньоторговельні документи: оперативно-зовнішньоторговельні, 

комерційні, розрахункові, транспортні, страхові та митні документи. 

  

Тема 12. Декларування митної вартості товарів 

Порядок оформлення ВМД. Функції ВМД. Реєстрацiйний номер 

Вантажної митної декларації. Реквізити журналу облiку ВМД. Розподіл 

аркушів ВМД. 

Порядок заповнення граф ДМВ-1 декларантом. Порядок заповнення 

граф ДМВ-2 декларантом. Порядок заповнення граф ДМВ митним органом. 

Застосування та заповнення уніфікованої митної квитанції МД-1. Порядок 

заповнення декларації при переміщенні через кордон предметів громадян. 

 

Тема 13. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України 

осіб, товарів та інших предметів 

Порядок переміщення фізичних осіб через митний кордон України. 

Порядок здійснення огляду та переогляду ручної поклажі та багажу. Підстави 

та порядок проведення особистого огляду громадян. 

Порядок переміщення через митний кордон об’єктів інтелектуальної 

власності 

Порядок здійснення митного контролю та пропуску через митний 

кордон транспортних засобів, які належать громадянам 
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Тема 14. Організація митного контролю 

Сутність та особливості проведення митного контролю. Межі зони 

митного контролю, спрощений митний контроль. 

Митна варта: основні завдання, права. Охорона і супроводження 

підакцизних товарів. Розрахунок часу, витраченого групою митної варти на 

супроводження між пунктами транзиту. 

Спеціальні види контролю на митному кордоні України: ветеринарний, 

карантинний, екологічний та гомологічний. 

 

Тема 15. Незаконне переміщення предметів через митний кордон 

Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 

Механізм розпізнавання дій, які підпадають під визначення «контрабанда». 

Основні види порушень митних правил та відповідальність за їх скоєння. 

Відповідальність за контрабанду та порушення митних правил. 

Проблеми в галузі боротьби з контрабандою та ПМП 

Поняття порушення митних правил як адміністративного 

правопорушення. Склад митного адміністративного правопорушення. 

Поняття контрабанди як кримінального злочину 
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Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в 

пунктах пропуску через державний кордон України» [Електронний ресурс]. ‒ 
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37.  Наказ Державної митної служби України від 25.11.2003 N 796 “ Про 
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http://www.vet.gov.ua/node/5368
http://www.vet.gov.ua/node/5368
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.vet.gov.ua/node/5365
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14 

СОТ/ Альфред Білецький// Економіст. – 2011. - №. – С.28-26 

45. Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно-тарифного 

регулювання та застосування його в Україні // Актуальні проблеми 

економіки. – 2006. - №9. – С.7-14 

46.  Гребельник О.П. Місце і роль митних платежів у системі 

оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Освіта, 

менеджмент і бізнес: світовий вимір, № 2, 2011 

47.  Гресь A.M. Сучасні проблеми здійснення продажу товарів 

електронними магазинами в Україні // Науковий вісник, 2004, вип. 14.7 C. 

189-194. 

48.  Дахно 1.1., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О. Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. Цосібник. - К: Центр учбової 

літератури, 2007 - 328с. 

49.  Дзюба П. Транфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка 

// Економіка України. - 2006. - №1. - С.14-22. 

50. Димиденко Л.М.. Мито і митна політика в умовах глобалізації // 

Фінанси України. – 2004. - №1. – С.63-69 

51.  Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: 

Навч, посіб. - К.: Знання, 2006. - 462 с . 

52.  Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посіб. - 

К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 307 с. 

53. Дубініна А., Сорокіна С. Основи митної справи: Навч. Посібник.-

К.:ВД “Професіонал”.-2004р.-360с. 

54.  Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: ... С.В.Мочерний 

(відп. ред) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - Т.1. - 864 с. 

55.  Зінь Е. А., Дука Н. С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: 

Підручник для внз / Ред. Зінь Е. А. - К: Кондор, 2009. - 432 с. 

56. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб / 

Шкурупій О. В. , Гончаренко В. В., Артеменко І. А. та ін.; За заг.ред. 

Шкурупій О. В. - К: Центр учбової літератури, 2012. - 248 с. 

57.  Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Посібник. За ред. Д.е.н., 

проф. 1.1. Дахна.-К: Центр навчальної літератури,2006.-360с. 

58.  Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навч. посіб. / В. В. 

Козик, Л. А. Пайкова, Я. С. Крап'як, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак. - 2-ге вид. - 

К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с. 

59. Історичний аспект створення ВЕЗ // Економісто . Рубрика - 

Зовнішньоекономічна діяльність, 10.11.2011 [Електронний ресурс]. 

60. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні 

відносини Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008.- 406 c. 

61.  Митний контроль та митне оформлення: Навч. посібник./ За ред. 

М.М. Каленського та П.В. Пашка. – К: Знання, 2002 р. 

62.  Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. – К.: ВД 

«Професіонал», 2004, - 360 с. 

63.  Основи митної справи: Навч. посібник./ За ред. П.В. Пашка. - Київ: 

Знання. 2004. – 732 



 

 

 

15 

64.  Пашко П.В., Скороход О.І. Оцінка митної безпеки держави // 

Фінанси України. – 2005. №2 –С.101-105 

65.  Порядок декларування митної вартості товарів, які переміщуються 

через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження 

//Нормативні акти. – 2010. - №5 (березень) – С92-96 

66.  Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну 

територію України// Все про бухгалтерський облік. – 2008.- №54 (червень). – 

С.17-19 

67.  Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного 

оформлення вантажної митної декларації // Нормативні акти. – 2005. - №13. – 

С.81 

68. Про перелік документів, необхідних для здійснення митного 

контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що 

переміщуються через митний кордон України // Урядовий кур’єр. – 2006. – 8 

лютого. №26. – С.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА 

ОПП 
 

№
 р

о
зд

іл
у,

 т
ем

и
 

(з
м

іс
т

о
в
і 

м
о
д

ул
і)

 

Назва розділу, теми, 

змістового модуля 

 

 

Кількість годин за ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

Всього 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р
и

 

СРС ауд. 

Тема 1 Еволюція митної справи в Україні 7 4 3 1 2 

Тема 2 Митна система України 7 4 3 1 2 

Тема 3 

Взаємодія Державної фіскальної 

служби України з органами 

державної влади та місцевого 

самоуправління 

10 6 4 2 2 

Тема 4 
Митна політика та митно-тарифне 

регулювання 
10 6 4 2 2 

Тема 5 
Інтегрування митної системи 

України до світової митної системи 
14 6 8 4 4 

Тема 6 
Митні платежі як інструмент 

митного регулювання ЗЕД країни 
14 6 8 4 4 

Тема 7 
Митна та фактурна вартість товару: 

методи їх визначення 
10 6 4 2 2 

Тема 8 
Характеристика системи митних 

режимів 
10 6 4 2 2 

Тема 9 
Товарна номенклатура в митній 

справі 
10 6 4 2 2 

Тема 10 
Зовнішньоекономічні контракти, 

порядок їх укладання 
10 6 4 2 2 

Тема 11 Специфіка здійснення митного 

оформлення ЗЕД 
10 6 4 2 2 

Тема 12 Декларування митної вартості 

товарів 
10 6 4 2 2 

Тема 13 Порядок переміщення та пропуск 

через митний кордон України осіб, 

товарів та інших предметів 
10 6 4 2 2 

Тема 14 Організація митного контролю 9 6 3 2 1 

Тема 15 Незаконне переміщення предметів 

через митний кордон 
9 6 3 2 1 

Разом 150 86 64 32 32 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№
 

за
н

я
т
т
я

 

Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1 2 3 
Тема 1. Еволюція митної справи в Україні  

Тема 2. Митна система України 
1 

1 

Зародження митно-тарифних відносин в Україні.  

Митна політика Російської імперії. 

Митна система України на початку XX століття.  

Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики 

України. Еволюція митно-тарифної політики України з моменту 

становлення держави.  

Митна система України: основні принципи та завдання 

функціонування  системи.  

Органи державного регулювання митної служби України. Основні 

завдання, функції та права ДФСУ. 

Аналіз діяльності митної служби України за роки функціонування. 

Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на 

сучасному етапі. 

2 

Тема 3. Взаємодія Державної фіскальної служби України з 

органами державної влади та  місцевого самоуправління 
2 

2 

Взаємодія Державної фіскальної служби України, спеціалізованих 

митних установ та організацій з іншими органами державної влади при 

виконанні покладених на них завдань 

Порядок взаємодії Державної фіскальної служби України з іншими 

державними установами, організаціями у боротьбі з митними 

правопорушеннями 

2 

Тема 4. Митна політика  та митно-тарифне регулювання 2 

3 

Поняття, принципи та методи митної політики України. Функції 

митної політики. Історичні форми митної політики. 

Сутність митно-тарифних відносин: об’єкт, види. Митно-тарифні 

регулятори, їх роль та рівні. Характеристика методів митного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

2 

Тема 5. Інтегрування митної системи України до світової митної 

системи 
4 

4 

Міжнародні організації як основні суб'єкти функціонування митно-

тарифних відносин на мегарівні. Всесвітня митна організація (ВМО). 

Світова Організація Торгівлі. Аналіз  норм, вимог і положень системи 

ГАТТ/СОТ. Митно-тарифна політика України та ГАТТ. Аналіз 

наслідків приєднання України до СОТ. 

2 

5 

Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. Специфіка митного 

регулювання основних інтеграційних етапів. Реалізація економічних 

інтересів країни за умов участі у митному союзі. 

Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі 

використання досвіду зарубіжних країн. 

2 
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Тема 6. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни 4 

6 
Економічна природа митного тарифу: сутність, завдання, функції. 

Види і типи мита.  2 

7 
Роль митних платежів в системі економічних відносин держави.  

Митні пільги 2 

Тема 7. Митна та фактурна вартість товару: методи їх визначення 2 

8 

Теоретичні основи митної вартості.  

Методи визначення митної вартості імпортних товарів. 

Загальна характеристика міжнародних правила тлумачення торгових 

термінів Інкотермс.  

2 

Тема 8. Характеристика системи митних режимів 2 

9 
Поняття митного режиму, його види та значення. Класифікаційні 

ознаки митних режимів. 

Характеристика митних режимів. 
2 

Тема 9. Товарна номенклатура в митній справі 2 

10 

Сутність товарної номенклатури, класифікації та кодування товарів. 

Еволюція систем товарної номенклатури у світовій торгівлі. 

Характеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарів. 

Правила класифікації товарів   в   УКТЗЕД. 

2 

Тема 10. Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 2 

11 

Сутність зовнішньоекономічного контракту. Умови, які повинні 

бути передбачені в договорі (контракті), порядок укладання 

контракту.   

Особливості викладення умов контракту. 

2 

Тема 11. Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 2 

12 

Характеристика системи митного оформлення. Комплекс заходів 

системи митного оформлення. Митне оформлення юридичних та фізичних 

осіб. 

Зовнішньоторговельні документи: оперативно-

зовнішньоторговельні, комерційні, розрахункові, транспортні, страхові 

та митні документи. 

 

2 

Тема 12. Декларування митної вартості товарів 2 

13 

Порядок оформлення ВМД. Функції ВМД.  

Порядок заповнення декларації при переміщенні через кордон 

предметів громадян.  

 

2 

Тема 13. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон 

України осіб, товарів та інших предметів 
2 

14 

Порядок переміщення фізичних осіб через митний кордон 

України. Порядок здійснення огляду та переогляду ручної поклажі та 

багажу. Підстави та порядок проведення особистого огляду громадян. 

Порядок переміщення через митний кордон об’єктів 

інтелектуальної власності 

Порядок здійснення митного контролю та пропуску через митний 

кордон транспортних засобів, які належать громадянам 

 

2 
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Тема 14. Організація митного контролю 2 

15 

Сутність та особливості проведення митного контролю. Межі 

зони митного контролю, спрощений митний контроль. 

Митна варта: основні завдання, права.  

Спеціальні види контролю на митному кордоні України: 

ветеринарний, карантинний, екологічний та гомологічний. 

2 

Тема 15. Незаконне переміщення предметів через митний 

кордон 
2 

16 

Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних 

правил.  

Проблеми в галузі боротьби з контрабандою та ПМП 

Поняття порушення митних правил як адміністративного 

правопорушення. Склад митного адміністративного правопорушення. 

Поняття контрабанди як кримінального злочину 

2 

Разом 32 
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7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

заняття 
Тема 

Кількість 

годин 

(С/ЗМ) 

1 2 3 

Тема 1. Еволюція митної справи в Україні 2 

1 Семінарське заняття № 1 2 

Тема 2. Митна система України  2 

2 Семінарське заняття № 2 2 

Тема 3. Взаємодія Державної фіскальної служби України з 

органами державної влади та  місцевого самоуправління 
2 

3 Семінарське заняття № 3 2 

Тема 4. Митна політика  та митно-тарифне регулювання 2 

4 Семінарське заняття № 4 2 

Тема 5. Інтегрування митної системи України до світової митної 

системи 
4 

5 Семінарське заняття № 5 2 

6 Практична робота № 1. 2 

Тема 6. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД 

країни 
4 

7 Семінарське заняття № 6 2 

8 Практична робота № 2. 2 

Тема 7. Митна та фактурна вартість товару: методи 

їх визначення 
2 

9 Практична робота № 3. 2 

Тема 8. Характеристика системи митних режимів 2 

10 Семінарське заняття № 7 2 

Тема 9. Товарна номенклатура в митній справі 2 

11 Семінарське заняття № 8 2 

Тема 10. Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 2 

12 Семінарське заняття № 9 2 

Тема 11. Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 2 

13 Практична робота № 4. 2 

Тема 12. Декларування митної вартості товарів 2 

14 Семінарське заняття  № 10 2 

Тема 13. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон 

України осіб, товарів та інших предметів 
2 

15 Семінарське заняття  № 11 2 

Тема 14. Організація митного контролю. Тема 15. Незаконне 

переміщення предметів через митний кордон 
2 

16 Семінарське заняття  № 12 2 

Разом семінарських занять (С) 32 
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7.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 
 

№ 

п/п 
Назва розділу, зміст консультації 

Кількість 

годин 

1 
Консультація по підготовці до семінарських занять, 

опрацюванню рекомендованої літератури 
2 

2 
Консультація по організації та виконанню самостійної 

роботи студентів  
2 

3 Передекзаменаційна консультація 2 

Разом 6 
 

 

 

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

1. Сутність митно-тарифних відносин 

2. Митно-тарифні регулятори, їх роль та рівні. 

3. Функції митної системи 

4. Адміністративні методи регулювання митно-тарифних відносин 

5. Економічні методи регулювання ЗЕД 

6. Система  правового регулювання митно-тарифних відносин 

7. Класифікація видів мита. 

8. Застосування особливих видів мита як обмежувальних заходів. 

9. Економічна природа митного тарифу 

10. Механізм застосування митного тарифу. 

11. Функції митного тарифу. 

12. Митні платежі як основні інструменти митного оподаткування. 

13. Митна вартість, її призначення та функції. 

14. Зародження та розвиток митно-тарифних відносин в Україні 

15. Митна система України 

16. Функції митних органів. 

17. Організаційна структура митної системи України. 

18. Взаємодія митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади при виконанні покладених 

на них завдань 

19. Формування та реалізація митної політики держави. 

20. Аналіз наслідків приєднання України до СОТ. 

21. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі в митному 

союзі. 

22. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі 

використання досвіду зарубіжних країн. 

23. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. 

24. Міжнародні організації як основні суб’єкти регулювання митно- 

тарифних відносин. 
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25. Система товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності в 

системі митного регулювання. 

26. Гармонізована система опису та кодування товарів. 

27. Структура коду товарної номенклатури Митного тарифу України 

(УКТЗЕД). Правила класифікації товарів   в   УКТЗЕД. 

28. Сутність та особливості проведення митного контролю 

29. Митна варта 

30. Спеціальні види контролю на митному кордоні України 

31. Види митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

32. Митний склад як особливий митний режим. 

33. Система митного оформлення при переміщенні товарів через митний 

кордон. 

34. Комплекс заходів системи митного оформлення. 

35. Зовнішньоторговельні документи: оперативно-зовнішньоторговельні, 

комерційні, розрахункові, транспортні, страхові та митні документи. 

36. Декларування товарів та інших предметів із застосуванням вантажної 

митної декларації. 

37. Переміщення іноземної валюти, чеків, банківських металів через 

митний кордон України 

38. Порядок переміщення через митний кордон об’єктів інтелектуальної 

власності 

39. Порядок пропуску через митний кордон предметів, що 

переміщуються в несупроводжуваному багажі 

40. Порядок пропуску через митний кордон зброї, вибухових, 

сильнодіючих отруйних речовин, що переміщуються громадянам 

41. Порядок пропуску через митний кордон дипломатичної пошти та 

речей, які належать дипломатичним кур’єрам 

42. Відповідальність за порушення митних правил. 

43. Переміщення через митний кордон України транспортних засобів. 

44. Переміщення через митний кордон валюти. 

45. Роль та місце митної справи в економічному розвитку України на 

сучасному етапі. 

46. Специфіка здійснення митного контролю та митного оформлення при 

переміщенні фізичних осіб через митний кордон. 

47. Повноваження та обов’язки декларанта. 

48. Контрабанда та відповідальність за її вчинення. 

49. Види порушень митних правил та відповідальність за порушення. 

50. Порядок обліку та реєстрації вантажної митної декларації митними 

органами України. 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної 

дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також 

виконання ІНДЗ та самостійної роботи. 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та 

оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими 

наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). Відповідно 

до Положення контрольні заходи включають: 

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає 

оцінку роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, 

семінарські / практичні заняття), оцінку роботи студентів за самостійну та 

індивідуальну науково-дослідну роботу, здійснюється впродовж семестру і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 50 балів). 

- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді 

семестрового екзамену (максимальна кількість балів – 50), який проводиться 

відповідно до графіку навчального процесу. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 
 

Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських 

та практичних заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та 

індивідуальну науково-дослідну роботу проводиться за п'ятибальною 

системою (від 1 до 5 балів). 
Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей 

студентів за семестр визначається як підсумок з поточних балів отриманих 
студентом по об’єктах контролю (семінарських / практичних заняттях, СРС 
та ІНДЗ) за 5-бальною шкалою, відображених у журналі обліку відвідування 
та успішності студентів. 

 
Студент допускається до семестрового екзамену, якщо він виконав всі 

види аудиторних робіт, передбачених робочою програмою дисципліни. 
 
Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни «Бюджетна система» здійснюється на підставі проведення 
семестрового екзамену, завданням якого є перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння 
формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 
тощо. 

 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька 
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видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 

карантин ) навчання може відбуватись в онлайн формі. Студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 

 
 

9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 
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9.2.  СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

По закінченні вивчення навчальної дисципліни студент може 

максимально набрати 100 балів.  

Система нарахування рейтингових балів 
№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-сть балів 

Обов’язкові види робіт 

1. 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його усної 

відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма 

п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання практичних 

робіт/семінарських занять і самостійної роботи 

(«5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

(«4») – студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань.  

(«3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

(«2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. 

(«1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не 

в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних 

виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

Від 1 до 5 

балів 
5 

2. 

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

Від 1 до 5 

балів 
5 
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аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю 

теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 

лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

3. 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

(«5») – глибоке розкриття проблем, відображення власної 

позиції, опрацювання додаткових джерел літератури, 

використання практичних матеріалів, виступ перед 

групою 

(«4») – глибоке розкриття проблем, відображення власної 

позиції, опрацювання додаткових джерел літератури, 

використання практичних матеріалів 

(«3») – робота суто компілятивного рівня  

(«2-1») – робота подана невчасно. Робота студента не 

відповідає означеним вимогам, зміст роботи не відповідає 

обраній темі дослідження 

(«0») – не виконано 

Від 1 до 5 

балів 
5 

4. 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є 

обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 28 завдань, завдання 3-ьох 

рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором 

відповіді – це теоретичні питання, що мають по чотири 

варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За кожне 

правильно виконане завдання студент одержує 0,5 бала 

(максимально 10  0,5 = 5,0 балів).  

Другий рівень (завдання 21-26) – практичні завдання з 

декількома варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 6  3,0 

= 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 27-29) – практичні завдання з повним 

розв’язком і поясненням одержаних відповідей. В цих 

завданнях треба записати формули для розрахунків, послідовні 

та логічні дії всіх розрахунків, навести одиниці вимірювання 

одержаних показників і зробити належні висновки. У разі 

необхідності розв’язки задач супроводжувати графіками і 

таблицями, які необхідно оформляти відповідно до 

встановлених вимог. Оцінювання завдань третього рівня 

проводиться за дев’ятибальною системою (максимально 3  

9,0 = 27,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних 

балів. Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

До 50 

балів 
50 
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9.3  Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 

незадовільно 

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою 

відображається у  відомості обліку успішності та іншої академічної 

документації. 

 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

10.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу з навчальної дисципліни “Митна справа” 

включає: 

 державні стандарти освіти; 

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програма навчальної дисципліни; 

 робоча програма; 

 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи; 

 завдання для проведення поточного та підсумкового контролю (текстові та 

електронні варіанти); 

 завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники. 

 

 

10.2. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів, 

коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, 

використовується досвід зарубіжних навчальних закладів. Студентам під час 

лекцій роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, 

що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для 
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самостійного розмірковування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи 

відповідей студентів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за 

формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за 

темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду 

спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з 

приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати 

їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних 

поглядів. 

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 

розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 

випадків, проблемних ситуацій тощо. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань тощо. 

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого 

сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності та аналізу, вивчення: 

 законодавчих матеріалів; 

 навчально-методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни “Митна 

справа”; 

 періодичних видань: 

“Відомості Верховної Ради України” 

“Економіка України” 

“Статистика України” 

“Актуальні проблеми економіки”. 

 

ТЕМА 2. Митна система України 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 
1. Митна система України на сучасному етапі розвитку 

2. Аналіз діяльності митної служби України за роки 

функціонування.  

Робота в малих групах 

 Характеристика механізму прийняття рішень у сфері 

застосування митного тарифу. Структура та підпорядкування 

митних органів України 

 Визначення основних завдань, функцій та прав ДФСУ. 
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Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

 Сутність та класифікація митних органів України 
 Роль та місце митної справи в економічному розвитку 

України на сучасному етапі. 

 

2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу 

студентами по заданій темі.  

ТЕМА 4. Митна політика  та митно-тарифне регулювання 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 
1. Поняття та принципи митної політики України  

2. Сутність митно-тарифних відносин  

3. Митно-тарифне регулювання  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 
 Сутність митно-тарифних відносин: об’єкт, види.  

 Митно-тарифні регулятори, їх роль та рівні.  

 Характеристика методів митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на 

основі використання досвіду зарубіжних країн 

 

2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу 

студентами по заданій темі. 

ТЕМА 5. Інтегрування митної системи України до світової митної системи 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 
1. Міжнародні організації як основні суб'єкти функціонування 

митно-тарифних відносин на мегарівні.  

2. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції.  

3. Реалізація економічних інтересів країни за умов участі у 

митному союзі. 

Робота в малих групах 

 Аналіз норм, вимог і положень системи ГАТТ/СОТ  

 Митно-тарифна політика України та ГАТТ. Аналіз наслідків 

приєднання України до СОТ  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 
 Специфіка митного регулювання основних інтеграційних 

етапів.  

 Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на 

основі використання досвіду зарубіжних країн. 

 

2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу 

студентами по заданій темі. 

ТЕМА 6. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 
1. Роль митних платежів в системі економічних відносин 

держави  

2. Механізм розрахунку та стягнення мита  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 
 З’ясування економічної природи митного тарифу  

 Характеристика митних пільг 

 

2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу 

студентами по заданій темі. 



 

 

 

30 

Робота в малих групах 

 Характеристика видів і типів мита.  

 Вивчення механізму розрахунку та стягнення мита.  

 Імпортне/експортне мито. Етапи нарахування мита. 

ТЕМА 13. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, 

товарів та інших предметів 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 
1. Порядок здійснення огляду та переогляду ручної поклажі та 

багажу. Підстави та порядок проведення особистого огляду 

громадян  

2. Порядок переміщення через митний кордон об’єктів 

інтелектуальної власності  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 
 Характеристика порядку переміщення фізичних осіб через 

митний кордон України  

 Визначення порядку здійснення митного контролю та 

пропуску через митний кордон транспортних засобів, які 

належать громадянам 

 

2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу 

студентами по заданій темі. 

ТЕМА 15. Незаконне переміщення предметів через митний кордон 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 
1. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями 

митних правил  

2. Проблеми в галузі боротьби з контрабандою та ПМП  

Робота в малих групах 

 Характеристика поняття порушення митних правил як 

адміністративного правопорушення.  

 Визначення складу митного адміністративного 

правопорушення.  

Семінари-дискусії 

Мозкові атаки 

Кейс-методи 

Презентації 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 
 Поняття контрабанди як кримінального злочину  

 Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 
 

2. Презентації індивідуально опрацьованого матеріалу 

студентами по заданій темі. 

 

 

11. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 

Ресурси мережі факультету 

з навчальної дисципліни  

1 2 

www.president.gov.ua – офіційний 

сайт Президента України 

www.rada.gov.ua – офіційний сайт 

Верховної Ради України 

www.ac-rada.gov.ua – офіційний сайт 

Рахункової палати України 

www.kmu.gov.ua – офіційний сайт 

Кабінету міністрів України 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної 

дисципліни  

▪ Конспект лекцій з дисципліни 

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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www.minfin.gov.ua – офіційний сайт 

Міністерства фінансів України 

www.treasury.gov.ua – офіційний сайт 

Державної  казначейської служби 

України 

http://minrd.gov.ua/ – офіційний сайт 

Міністерства доходів і зборів 

України 

www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт 

Міністерства Юстиції України 

виконання самостійної роботи 

студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до 

виконання індивідуальної роботи 

студента  

▪ Засоби діагностики знань студентів 

з навчальної дисципліни  

 

 
 

http://www.minfin.gov.ua/
http://minrd.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/

