
Назва дисципліни «Митне регулювання» 
Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких пропонується
вивчати цю дисципліну

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 
економічних відносин та туристичного бізнесу для студентів 
бакалаврів 4 року навчання, спеціальність «Міжнародні 
економічні відносини».

Контактні дані розробників 
робочої програми навчальної
дисципліни,  науково-
педагогічних працівників, 
залучених до викладання

Ст.  викл. Дмітрієв Володимир Миколайович(61022,  Харків,
майдан Свободи, 6,   каб. 380; тел. (057) 707 51 60). 
викладач  Сердюк Ганна  Валеріївна  (61022,  Харків,  майдан
Свободи, 6, каб. 380; тел. (057) 707 51 60, електронна адреса:
anna.serdiuk@karazin.ua).

Попередні умови для 
вивчення дисципліни

Вивчення  дисципліни  передбачає  наявність  знань  з
цивільного  права,  господарського  права,  торговельного
права.

Опис Мета  дисципліни: сформувати  у  студентів  сучасне
правове  мислення,  ознайомити  студентів  з  загальними
принципами організації здійснення митних процедур з якими
можуть мати діло суб’єкти підприємницької  діяльності  при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Очікувані  результати  навчання: у  результаті
вивчення  навчальної  дисципліни  слухачі  будуть  знати
загальні  положення  митного  кодексу  України,   теоретичні
основи тарифного та нетарифного регулювання,   особливості
проведення  митного  контролю  та  митного  оформлення
товарів  та  майна.  Студенти  будуть  вміти:  проводити
розрахунки  митних  платежів,  оформляти  вантажно-митну
декларацію,  використовуючи  сучасні  інформаційні  засоби,
складати аналітичний текст стосовно митного законодавства
та митного регулювання в Україні.

Теми  аудиторних  занять  та  самостійної  роботи.
Заплановано  8  тем,  які  вивчаються  протягом  32  годин
аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – семінарські та
практичні заняття) та 58 годин самостійної роботи.  

Теми лекційних занять:
Тема  №  1. Організація  митного  регулювання  ЗЕД  в

Україні. 
Тема № 2. Діяльність митних органів в Україні. 
Тема № 3. Сутність і зміст митного контролю. 
Тема № 4. Оформлення товарів і транспортних засобів,

переміщуваних через митний кордон України. 
Тема № 5. Митні режими, що застосовуються до товарів

і  транспортних  засобів  при  їх  переміщенні  через  митний
кордон України. 

Тема № 6. Мито і митний тариф. 
Тема № 7. Митна вартість товарів. 



Тема № 8. Міжнародні митні привілеї і преференції.
Теми  семінарських  (практичних)  занять: 1.Митна

політика  України. 2.Митна  територія  України,  митний
кордон.  3.Митний контроль.  4.Митне оформлення товарів і
транспортних засобів. 5.Поняття, сутність і значення митних
режимів. 6.Поняття, сутність, функції мита і митного тарифу.
7.Українська класифікація товарів ЗЕД.                      8.
Міжнародні митні привілеї і преференції.

Для  самостійної  роботи  студентам  пропонуються
наступні теми:

1.Митні  процедури  при  переміщенні  товарів  через
митний кордон України різними видами транспорту.

2.Переміщення  та  пропуск  товарів  і  транспортних
засобів через митний кордон України.

3.Контрабанда.
4.Особливості  сплати  і  нарахування  єдиного  податку

для фізичних осіб.
5.Контрольовані  поставки  наркотичних  та

психотропних речовин.
6.Переміщення товарів під негласним контролем.
7.Митні  органи як  органи  дізнання  та  їх  оперативно-

розшукова діяльність.
8.Процесуальні  дії  у  справі  про  порушення  митних

правил та порядок їх проведення. Провадження у справах про
порушення митних правил.

Методи контролю результатів  навчання: поточний
контроль у формі опитування,  роботи з  програмою  QDPro,
підсумкового контролю у формі заліку.  

Мова викладанн: українська


