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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;
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—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
Податкова система
Податковий менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної та
митної діяльності
Митний контроль і митне оформлення

Фінанси
Гроші і кредит
Фінанси підприємств
Фінанси ЗЕД
Міжнародні фінанси

1.2.

Компетентності та результати навчання за дисципліною:

Компетентності
Здатність
досліджувати
тенденції
розвитку митної системи за допомогою
інструментарію
макрота
мікроекономічного аналізу, оцінювати
ефективність митної політики
Розуміння
особливостей
функціонування сучасних світових та
національної митних систем та
їх
структури
Здатність здійснювати аналіз митної
системи:
митно-тарифного
та
нетарифного регулювання
Уміння
застосовувати
методику
визначення митної вартості імпортних
товарів,
процедуру
контролю
правильності
визначення
митної
вартості
товарів,
документи,
що
підтверджують митну вартість товарів
Володіння
базовими
знаннями
законодавства
у сфері
митнотарифного регулювання

Результати навчання
Знати та розуміти законодавчий та
інструктивний матеріал з питань митної
справи
Знати та розуміти порядок митного
контролю та митного оформлення
товарів, що перетинають митний кордон
України
Розрізняти відповідальність платників
податків за порушення митних правил
Володіти методами обчислення різних
видів мита, митних зборів та інших
митних платежів

Розуміти
характеристику
митних
режимів, що застосовуються при
митному
оформленні
товарів
і
транспортних
засобів
та
знати
особливості їх застосування
Навички
застосування
сучасного Вміти заповнювати всі необхідні
інформаційного
та
програмного документи,
пов’язані
зі
митним
забезпечення для отримання та обробки оформленням
даних у митній сфері
Уміння виконати розрахунок податків та Володіти методикою визначення митної
зборів при митному оформленні товарів вартості товарів, що експортуються за
та транспортних засобів
межі митної території України
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми

Назва теми

1.

Еволюція митної справи в Україні

2.

4.

Митна система України
Взаємодія Державної фіскальної служби України з органами державної
влади та місцевого самоуправління
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.

14.

Декларування митної вартості товарів
Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб,
товарів та інших предметів
Організація митного контролю

15.

Незаконне переміщення предметів через митний кордон

3.

13.

3. 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. Митнотарифна 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
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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 митнотарифної політики в Україні. Схеми доступу до імпортних виробничих
ресурсів.
Тема 5. Інтегрування митної системи України до світової митної системи
Міжнародні організації як основні суб'єкти функціонування митнотарифних 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.
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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
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
7

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
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
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Поняття
порушення
митних
правил
як
адміністративного
правопорушення. Склад митного адміністративного правопорушення.
Поняття контрабанди як кримінального злочину
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