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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Митне регулювання” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини», освітня програма «Міжнародні економічні відносини». 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є 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 ЗЕД. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є надбання студентами уміння 

застосовувати знання на практиці; уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати 

проблеми, пов’язані з професійною діяльністю; здатності працювати автономно; здатності 

приймати обґрунтовані рішення; володіння принципами, на яких будується 

зовнішньоекономічна діяльність України; уміння організовувати зовнішньоторговельну 

діяльність, зовнішньоторговельні операції; розуміння системи державних органів, структури, 

функцій, компетенцій і порядку діяльності регулювання економічних та правових відносин 

між державами. 

 

1.3. Кількість кредитів: 5  

 

1.4. Загальна кількість годин: 150  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

дисципліна за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

32 год. 
18 год. (з них 4 год.- аудиторні, 14 год. – 

дистанційні) 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. - год. 

Лабораторні заняття 

- год.  -год. 

Самостійна робота 

86 год. 132 год. 

Індивідуальні завдання  

-год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання.  

–знання організації митної справи;  

– опанування системною сутністю, методичними засадами та навичками у сфері митно-

тарифного регулювання та напрямів вдосконалення митно-тарифного регулювання 

торговельно-економічних відносин; 
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 – уміння визначати напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання торговельно-

економічних відносин.  

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Тема 1. Організація митного регулювання ЗЕД в Україні. Засади правового регулювання ЗЕД. 

Поняття та предмет митного регулювання. Митне законодавство України. Система митних органів 
України та їх задачі.  

 

Тема 2. Діяльність митних органів в Україні. Основні принципи і цілі митного регулювання. Митна 
територія України і митний кордон. Митні органи в системі державного контролю за переміщенням 

товарів і транспортних засобів України. 

 

Тема 3. Сутність і зміст митного контролю. Поняття та зміст митного контролю. Види митного 
контролю. Здійснення митного контролю. Початок митного контролю. Призупинення митного 

контролю. Завершення митного контролю.  

 

Тема 4. Оформлення товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон 

України. Поняття, зміст і мета митного оформлення. Початок і завершення митного оформлення. 

Декларування товарів митним органам. Порядок ввезення і вивезення товарів. Митні документи та їх 
класифікація. 

 

Тема 5. Митні режими, що застосовуються до товарів і транспортних засобів при їх переміщенні 

через митний кордон України. Поняття митного режиму. Види митного режиму. Вибір митного 
режиму при оформленні товарів і транспортних засобів в митних органах. Зміна митного режиму. 

Імпорт. Реімпорт. Експорт. Реекспорт. Транзит. Тимчасове ввезення. Тимчасове вивезення. Митний 

склад. Вільна митна зона.  Безмитна торгівля .Переробка на митній території. Переробка за межами 
митної території.  Знищення або руйнування. Відмова на користь держави. 

 

Тема 6. Мито і митний тариф. Поняття та сутність мита і митного тарифу. Види мита. Функції мита і 

митного тарифу. Порядок нарахування мита. Сплата мита: ставки і пільги. 
 

Тема 7. Митна вартість товарів. Визначення країни походження товару. Класифікація товарів, згідно 

УКТ ЗЕД. Митна вартість товарів та її визначення. Визначення митної вартості та інших характеристик 
товарів за допомогою системи QDPro. Вплив Правил «ІНКОТЕРМС» на митну вартість товарів. 

 

Тема 8. Міжнародні митні привілеї і преференції. Митні привілеї і порядок їх надання. Закріплення 
митних привілеїв в міжнародних торгово – економічних угодах. Митні преференції (тарифні пільги). 

Порядок надання і застосування митних тарифних привілеїв. Вплив митних привілеїв та пільг нарозмір 

митної вартості та нарахування мита. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Ус

ьог

о  

у тому числі 

л п ла

б 

інд ср л п ла

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Організація митного 

регулювання ЗЕД в Україні. 
18 4 4  -  10 17 2  -  -  15 

Тема 2. Діяльність митних органів в 
Україні. 

14 2 2  -  10 17 2  -  -  15 

Тема 3. Сутність і зміст митного 

контролю. 
18 4 4  -  10 19 2  -  -  17 

Тема 4. Оформлення товарів і 
транспортних засобів, переміщуваних 

через митний кордон України. 

18 4 4  -  10 19 2  -  -  17 
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Тема 5. Митні режими, що 

застосовуються до товарів і 
транспортних засобів при їх 

переміщенні через митний кордон 

України. 

24 5 5  -  14 24 4  -  -  20 

Тема 6. Мито і митний тариф. 22 5 5  -  12 17 2  -  -  15 
Тема 7. Митна вартість товарів. 18 4 4   10 20 2    18 
Тема 8. Міжнародні митні привілеї і 

преференції. 
18 4 4   10 17 2    15 

Усього годин  

150 

 

32 

 

32 

 

 - 

 

- 

 

86 

 

150 

 

18 

 

 - 

 

 - 

 

- 

 

132 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Організація митного регулювання ЗЕД в Україні. Еволюція митної системи в 

Україні. 
4 

2. Діяльність митних органів в Україні. Розв'язання задач. 2 

3. Сутність і зміст митного контролю. Розв'язання задач  4 

4. Оформлення товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний 

кордон України. Розв'язання задач  
4 

5. Митні режими, що застосовуються до товарів і транспортних засобів при їх 

переміщенні через митний кордон України. Розв'язання задач  
5 

6. Мито і митний тариф. Розв'язання задач  5 

7. Митна вартість товарів. Розв'язання задач  4 

8. Міжнародні митні привілеї і преференції. Розв'язання задач 4 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1.  Організація митного регулювання ЗЕД в Україні. Митні процедури при 

переміщенні товарів через митний кордон України різними видами 

транспорту. За допомогою рекомендованої літератури та лекційного 
матеріалу вивчити питання теми задля підготовки до практичного 

заняття, а також з метою підготовки до підсумкового семестрового 

контролю.  

10 15 

2.  Діяльність митних органів в Україні. Переміщення та пропуск товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України. З метою 

підготовки до практичного заняття опрацювати лекційний матеріал та 

додаткову літературу. 

10 15 

3.  Сутність і зміст митного контролю. Контрабанда. Підготовка до 

семінарського заняття та поточної контрольної роботи за темою. 

10 17 

4.  Оформлення товарів і транспортних засобів, переміщуваних через 

митний кордон України. Особливості сплати і нарахування єдиного 

податку для фізичних осіб. Підготовка до семінарського заняття 

шляхом вивчення додаткової літератури та закріплення отриманих 

знань у роботі з митною програмою QDPro. 

10 17 

5.  Митні режими, що застосовуються до товарів і транспортних засобів 

при їх переміщенні через митний кордон України. Вивчити питання 

теми задля підготовки до практичного заняття, а також з метою 

підготовки до підсумкового семестрового контролю за допомогою 

14 20 
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рекомендованої літератури.  

6.  Мито і митний тариф.  Переміщення товарів під негласним контролем. 

З метою підготовки до практичного заняття опрацювати додаткову 
літературу за темою. 

12 15 

7.  Митна вартість товарів. Митні органи як органи дізнання та їх 

оперативно-розшукова діяльність. Опрацювання додаткової 
рекомендованої літератури за темою з метою підготовки до 

підсумкового семестрового контролю. 

10 18 

8.  Міжнародні митні привілеї і преференції. Процесуальні дії у справі про 

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

рекомендованої літератури за темою з метою підготовки до 

підсумкового семестрового контролю. 

10 15 

 Загалом 86 132 

 

6. Індивідуальні завдання 
Не передбачені планом навчання. 

 

7. Методи контролю 

             Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських 

занять. При вивченні дисципліни «Митне регулювання» застосовуються наступні методи 

контролю: усний та письмовий. Контроль з дисципліни складається з поточного контролю, 

який проводиться у формі письмового контролю на практичних заняттях, у формі виступів 

студентів при обговоренні питань на заняттях, тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення балів, при визначенні підсумкової 

екзаменаційної оцінки з дисципліни. 

Поточний контроль є складовою системи організації навчального процесу. Завданням 

контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, набутих під час 

засвоєння окремого розділу дисципліни. Кожен окремий розділ включає практичні заняття, 

завдання для самостійної роботи, письмові поточні контрольні роботи тощо.  

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену в 7 

семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційного завдання – 40 (для 

студентів денної форми навчання). 

 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Разом Екзамен  

 

100 60 60 40 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми. 

         Загальна кількість балів за успішне виконання завдань - 60.  

З них: написання поточної контрольної роботи №1 – 10 балів (10 тестових питань по 0,5 

б.,1 задача – 5 б.).  

написання поточної контрольної роботи №2 –10 балів(10 тестових питань по 0,5 б.,         

1 задача – 5 б.). 

активна участь у семінарських заняттях – 35 балів (участь у обговореннях, розв’язання 

задач).  

робота з програмою QDPro – 5 балів. 

Підсумковий контроль здійснюється під час проведення екзамену. Загальна кількість 

балів за успішне виконання екзаменаційних завдань - 40. 

Час виконання - 45 хвилин. 
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Критерії оцінювання відповідей на екзамені: належна відповідь на 2 теоретичних  

питання та виконання тестових завдань. 

Теоретичні питання – кожне по 15 балів, тестові завдання – 10 балів (5 тестових завдань 

по 2б). 

У випадку використання заборонених джерел студент на вимогу викладача залишає 

аудиторію й одержує загальну нульову оцінку (0). 

Набрана кількість рейтингових балів студентом є основою для оцінки за національною 

шкалою й за шкалою ECTS . 

За результатами поточного й підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100 

балів включно. 

Критерії оцінювання детально описані в навчально-методичному комплексі дисципліни. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження 

жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО ) 

здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається можливість скласти 

екзамен (білет складається з двох теоретичних питань(по 15 балів) та 5 тестових завдань (по 2 

бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Митне регулювання», режим доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1993 

 
 

   

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495 VІ // Відомості Верховної Ради 

України. — 2012 — № 44—48. — Ст. 522. 

2. Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної 

реформи: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - № 405-VII від 04.07.13 

3. Гребельник О. П. Митна справа. підручник. 4-те вид. оновл. та доповн. / О. П. Гребельник 

– К.: Центр учбової літератури, 2014. – 472 с. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А.П. Рум'янцев, Н.С. Рум'янцева. – 

2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

5. Митний контроль автомобільних перевезень: збірник законодавства. - К.; ТОВ «Центр 

учбової літератури», 2012. – 176 с. 

6. Митний контроль морських перевезень: збірник законодавства. - К.; ТОВ «Центр учбової 

літератури», 2012. – 182 с. 

7. Митний контроль на залізничному транспорті: збірник законодавства. - К.; ТОВ «Центр 

учбової літератури», 2012. – 746 с. 

 

Допоміжна література 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1993
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62806.html
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1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України// Відомості Верховної Ради України. -  

№ 959-ХІІ від 16.04.1991 р. 

2.  Про державний кордон України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. -  № 

1777-XII від 04 листопада 1991 р. 

3. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України// 

Відомості Верховної Ради України. -     № 3857-XII від 21 січня 1994 р. 

4. Про Митний тариф України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -  N 584-

VII від 19 вересня 2013 р. 

5. Положення про Державну митну службу України: Указ Президента України від 12.05.2011 

р. № 582/2011 // Там же. – 2011. – № 37. – Ст. 1514. 

6. Про Державну фіскальну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.2014 р. № 236 // Там же. – 2014. – № 55. – Ст. 1507.  

7. Годованець, О. В.Фінансово-економічний механізм здійснення митного контролю / О. В. 

Годованець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 11. - С. 12-17. 

8. Додін Є.В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний 

кордон України: монографія / Є.В. Додін, Н.О. Коваль, В.В. Прокопенко. – Чернівці: 

Технодрук, 2015. – 166 с. 

9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / Н.М. Тюріна, Н.С. 

Карвацка. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 408 с.  

10. Качан В. В. Особливості митних формальностей в режимі прикордонної торгівлі / В. В. 

Качан // Митна справа – 2013. – №1. – С. 56-65. 

11. Правове регулювання міжнародних перевезень: навчальний посібник / О.В. 

Столяровський. – К.: Знання, 2012. – 318 с. 

12. Федотова, І. Ю. Митні органи в суб`єктному складі митних правовідносин / І. Ю. Федотова 

// Митна справа. - 2012. - № 4. - С. 113-117. 

13. Філатов Віктор Вікторович. Імплементація міжнародних норм до митного законодавства 

України : монографія / Філатов Віктор Вікторович ; Донец. ун-т економіки та права, Ін-т 

права. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – 201 с. 

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua  

2. Державна фіскальна служба України  [Електронний ресурс] – Режим доступу: sfs.gov.ua 

3. МЕГА НаУ, професійна правова система [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

www.nau.kiev.ua 

4. Урядовий портал, єдиний веб – портал органів виконавчої влади України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: kmu.gov.ua   

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Modle (https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1993)  

проводяться  практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль 

самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62806.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62806.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62356.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62356.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62806.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62371.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/62371.html
http://www.nau.kiev.ua/
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Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти дистанційно на 

платформі Moodle в дистанційному курсі «Митне регулювання», режим доступу: 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1993.  
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