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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна  заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 
обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС 

/ годинах 
3 / 90 3 / 90 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Кількість змістових модулів із 

розподілом 
14 14 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, у тому числі: 90 90 

     Аудиторні 36 12 

         Лекційні 18 6 

         Семінарські / Практичні 18 6 

         Лабораторні - - 

Самостійна робота 54 78 

Індивідуальні завдання - - 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Митна справа» є 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. 

Завдання дисципліни «Митні збори та тарифи» полягають в оволодінні 

студентами наступними компетентостями: 

Загальні компетентності: 

ЗК5. Здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за 

їх реалізацію. 

ЗК8. Здатність здійснювати статистичну обробку масивів даних, складати 

відповідні задачі та обирати доцільні імовірнісно-математичні методи їх 

розв’язання. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК2. Здатність реалізовувати плани діяльності за складниками 



 

маркетингу: товар-ціна-розподіл-комунікація. 

СК7. Формування системи спеціальних знань щодо формування 

споживчих властивостей товарів упродовж їх життєвого циклу, асортименту й 

навичок оцінки споживчих властивостей товарів. 

СК10. Здатність застосовувати знання законодавства та державних 

стандартів України. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

 

Очікувані результати навчання 

ПРН13. Вміти надавати консультації з питань дослідження стану 

кон’юнктури ринків та підвищення ефективності маркетингової діяльності. 

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Структурна характеристика митної справи 

 

Тема 1. Еволюція митної справи в Україні 

1. Зародження митно-тарифних відносин в Україні.  

2. Митна політика Російської імперії. 

3. Митна система України на початку XX століття. 

4. Характеристика сучасного етапу розвитку митно-тарифної політики 

України.  

5. Еволюція митно-тарифної політики України з моменту становлення 

держави. 

 

Тема 2. Митна система України 

1. Митна система України: основні принципи та завдання 

функціонування системи. 

2. Органи державного регулювання митної служби України. Основні 

завдання, функції та права ДФСУ. 

3. Аналіз діяльності митної служби України за роки функціонування. 

4. 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 

1. Взаємодія Державної фіскальної служби України, спеціалізованих 

митних установ та організацій з іншими органами державної влади при 

виконанні покладених на них завдань 

2. Порядок взаємодії Державної фіскальної служби України з іншими 

державними установами, організаціями у боротьбі з митними 

правопорушеннями 

 

 



 

Тема 4. Митна політика та митно-тарифне регулювання 

1. Поняття, принципи та методи митної політики України. Функції митної 

політики. Історичні форми митної політики. 

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

регулятори, їх роль та рівні. Характеристика методів митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Рівень митно-тарифного захисту в Україні. 

4. Проблеми митного регулювання і напрямки з удосконалення митно- 

тарифної політики в Україні. Схеми доступу до імпортних виробничих 

ресурсів. 

 

Тема 5. Інтегрування митної системи України до світової митної 

системи  

1. Міжнародні організації як основні суб'єкти функціонування митно- 

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

Організація Торгівлі.  

2. Аналіз норм, вимог і положень системи ГАТТ/СОТ. Митно-тарифна 

політика України та ГАТТ.  

3. Аналіз наслідків приєднання України до СОТ. 

4. Митно-тарифні аспекти економічної інтеграції. Специфіка митного 

регулювання основних інтеграційних етапів. Реалізація економічних інтересів 

країни за умов участі у митному союзі. 

5. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі 

використання досвіду зарубіжних країн. 

 

Тема 6. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД 

країни 

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

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

Етапи нарахування мита. 

2. Роль митних платежів в системі економічних відносин держави. 

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

збір, ПДВ. 

3. Митні пільги 

 

Змістовий модуль 2. Місце і роль митно-тарифних інструментів у 

митній справі 

 

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

1. Теоретичні основи митної вартості. Поняття митної вартості та 

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

3. Методи визначення митної вартості імпортних товарів: за цiною угоди 

щодо товарiв, якi iмпортуються. 

3. Загальна характеристика міжнародних правила тлумачення торгових 

термінів Інкотермс. Використання Інкотермс-2000 для розрахунку митної та 



 

фактурної вартості 

 

Тема 8. Характеристика системи митних режимів 

1. Поняття митного режиму, його види та значення. 

2. Класифікаційні ознаки митних режимів. 

3. Характеристика митних режимів. 

 

Тема 9. Товарна номенклатура в митній справі 

1. 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). 

2. Характеристика Гармонізованої системи опису і кодування товарів: 

основні елементи, ознаки, структура.  

3. Структура коду товарної номенклатури Митного тарифу України 

(УКРТЗЕД). Правила класифікації товарів в УКТЗЕД. 

 

Тема 10. Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 

1. 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). 

2. 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 

1. Характеристика системи митного оформлення. Комплекс заходів 

системи митного оформлення. Митне оформлення юридичних та фізичних осіб. 

2. Зовнішньоторговельні документи: оперативно-зовнішньоторговельні, 

комерційні, розрахункові, транспортні, страхові та митні документи. 

 

Тема 12. Декларування митної вартості товарів 

1. Порядок оформлення ВМД. Функції ВМД. Реєстрацiйний номер 

Вантажної митної декларації. Реквізити журналу облiку ВМД. Розподіл 

аркушів ВМД. 

2. 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 

1. Порядок переміщення фізичних осіб через митний кордон України. 

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 

3. Порядок здійснення митного контролю та пропуску через митний 

кордон транспортних засобів, які належать громадянам 

 

Тема 14. Організація митного контролю 

1. Сутність та особливості проведення митного контролю. Межі зони 

митного контролю, спрощений митний контроль. 

2. Митна варта: основні завдання, права. Охорона і супроводження 

підакцизних товарів. Розрахунок часу, витраченого групою митної варти на 

супроводження між пунктами транзиту. 

3. Спеціальні види контролю на митному кордоні України: ветеринарний, 

карантинний, екологічний та гомологічний. 

 

Тема 15. Незаконне переміщення предметів через митний кордон 

1. 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 

2. Поняття порушення митних правил як адміністративного 

правопорушення. Склад митного адміністративного правопорушення. 

3. Поняття контрабанди як кримінального злочину. 

 

  



 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Структурна характеристика митної справи 

Тема 1. Еволюція митної 
справи в Україні 

5 2 2   1 5  1   4 

Тема 2. Митна система 
України 

5 1 1   3 5  1   4 

Тема 3. Взаємодія Державної 
фіскальної служби України з 
органами державної влади та 
місцевого самоуправління 

5 2 2   1 5 1    4 

Тема 4. Митна політика та 
митно-тарифне регулювання 

5 1 1   3 5 1    4 

Тема 5. Інтегрування митної 
системи України до світової 
митної системи 

5 1 1   3 5 1    4 

Тема 6. Митні платежі як 
інструмент митного 
регулювання ЗЕД країни 

5 1 1   3 5  1   4 

Разом за змістовим модулем  30 8 8   14 30 3 3   24 
Змістовий модуль 2. Місце і роль митно-тарифних інструментів у митній справі 

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

4 1 1   2 4 1    3 

Тема 8. Характеристика 
системи митних режимів 

4 1 1   2 4     4 

Тема 9. Товарна номенклатура 
в митній справі 

6 2 2   2 6     6 

Тема 10. Зовнішньоекономічні 
контракти, порядок їх 
укладання 

4 1 1   2 4  1   3 

Тема 11. Специфіка здійснення 
митного оформлення ЗЕД 

4 1 1   2 4 1    3 

Тема 12. Декларування митної 
вартості товарів 

4 1 1   2 4     4 

Тема 13. Порядок переміщення 
та пропуск через митний 
кордон України осіб, товарів 
та інших предметів 

4 1 1   2 4  1   3 

Тема 14. Організація митного 
контролю 

6 1 1   4 6  1   5 

Тема 15. Незаконне 
переміщення предметів через 
митний кордон 

4 1 1   2 4 1    3 

Разом за змістовим модулем  40 10 10   20 40 3 3   34 
Модуль 2 

ІНДЗ      20      20 
Усього годин  90 18 18   54 90 6 6   78 

 
 



 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ/ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Ден. Заочн. 

1 Еволюція митної справи в Україні 2 1 

2 Митна система України 1 1 

3 Взаємодія Державної фіскальної служби України з органами державної 
влади та місцевого самоуправління 

2  

4 Митна політика та митно-тарифне регулювання 1  

5 Інтегрування митної системи України до світової митної системи 1  

6 Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни 1 1 

7 Митна та фактурна вартість товару: методи їх визначення 1  

8 Характеристика системи митних режимів 1  

9 Товарна номенклатура в митній справі 2  

10 Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 1 1 

11 Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 1  

12 Декларування митної вартості товарів 1  

13 Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, 
товарів та інших предметів 

1 1 

14 Організація митного контролю 1 1 

15 Незаконне переміщення предметів через митний кордон 1   
Всього 18 6 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА (ДЕННА ФОРМА) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількістьгодин 

Ден. Заочн. 

1 Еволюція митної справи в Україні 1 4 

2 Митна система України 3 4 

3 Взаємодія Державної фіскальної служби України з органами 
державної влади та місцевого самоуправління 

1 4 

4 Митна політика та митно-тарифне регулювання 3 4 

5 Інтегрування митної системи України до світової митної системи 3 4 

6 Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни 3 4 

7 Митна та фактурна вартість товару: методи їх визначення 2 3 

8 Характеристика системи митних режимів 2 4 

9 Товарна номенклатура в митній справі 2 6 

10 Зовнішньоекономічні контракти, порядок їх укладання 2 3 

11 Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 2 3 

12 Декларування митної вартості товарів 2 4 

13 Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України 
осіб, товарів та інших предметів 

2 3 

14 Організація митного контролю 4 5 

15 Незаконне переміщення предметів через митний кордон 2 3  
Всього 34 58 

 

Метою самостійної роботи студентів є активізація засвоєних знань, 

розвиток умінь та набуття навичок з навчальної дисципліни ― Митна справа‖ 

для подальшого їх використання на практиці. 

При  вивченні навчальної дисципліни ― Митна справа самостійна робота 



 

здійснюється в основному в позаурочний час при виконанні самостійних 

завдань, зміст яких подається окремо. 

Позааудиторна робота передбачає наступні етапи: 

• теоретичний, який передбачає конспектування відповідного 

матеріалу, самостійне опрацювання текстів лекцій та рекомендованої 

літератури; 

• підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських 

заняттях згідно планів семінарів; 

• підготовка до тестування по винесених на самостійну роботу 

питаннях. 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальна науково-дослідна робота студента передбачає поглиблене 

розкриття теми, що виноситься на семінарське (практичне) заняття зі 

складанням мультимедійної презентації чи написанням наукової доповіді. 

Індивідуальна науково-дослідна робота студента оцінюється в межах тих 

балів, що виділяються на семінарські (практичні) заняття. 

ТЕМАТИКА ІНДЗ: 

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. 

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. 



 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції з використанням сучасних інформаційних технологій, інтерактивні 

методи в процесі обговорення питань семінарського заняття (мікрофон, прес-

метод, мозкова атака, міні-конференція та ін.) 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів враховує всі види занять 

згідно з програмою навчальної дисципліни: семінарські та практичні заняття, 

самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль. 

Методи контролю: 

- оцінювання знань під час семінарських і практичних занять; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

- написання рефератів; 

- виконання завдань для самостійної роботи; 

- проведення проміжних тестів; 

- проведення поточного модульного контролю; 

- проведення заліку. 

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою, 

накопичених 

здобувачем 

вищої освіти за 

результатами 

навчання 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

вищої освіти 

Значення оцінки результатів 

навчання за формами 

підсумкового контролю 

Рівень досягнення 

здобувачем вищої освіти 

запланованих результатів 

навчання з навчальної 

дисципліни 

Рівень сформованості 

компетентностей, визначених 

освітньою програмою для 

навчальної дисципліни 

Екзамен Залік 

90-100 

Здобувач вищої освіти 

демонструє високий рівень 

досягнення запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни, що 

засвідчують його безумовну 

готовність до подальшого 

навчання та/або професійної 

діяльності за фахом 

Здобувач вищої освіти виявляє 

високий рівень сформованості 

всіх загальних і фахових 

компетентностей, передбачених 

освітньою програмою 

спеціальності 

Відмінно 

Зараховано 
75-89 

Здобувач вищої освіти 

виявляє достатній рівень 

досягнення запланованих 

результатів вивчення 

навчальної дисципліни та 

готовність до подальшого 

навчання та/або професійної 

діяльності за фахом 

Здобувач вищої освіти 

демострує достатній рівень 

сформованості загальних і 

фахових компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності. 

Несформовані компетентності 

відсутні 

Добре 

60-74 

Наявні мінімально достатні 

для подальшого навчання 

та/або професійної діяльності 

за фахом результати 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 

демострує мінімально достатній 

рівень сформованості загальних 

і фахових компетентностей, 

передбачених освітньою 

програмою спеціальності. 

Несформовані компетентності 

відсутні 

Задовільно 



 

35-59 

Ряд запланованих результатів 

вивчення навчальної 

дисципліни відсутня. Рівень 

наявних результатів навчання 

є недостатнім для 

подальшого навчання та/або 

професійної діяльності за 

фахом 

Лише частина визначених 

освітньою програмою 

спеціальності для навчальної 

дисципліни загальних і фахових 

компетентностей сформовані в 

здобувача вищої освіти на 

мінімально-достатньому або 

недостатньому рівні, рівень 

сформованості решти 

компетентностей є недостатнім 

або компетентність взагалі 

відсутня 

Незадовільно  

(з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю) 
Незараховано 

0-34 

Результати навчання відсутні Компетентності не сформовані Незадовільно  

(з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни) 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти освіти  
 

Поточне тестування і самостійна робота 
ІНДЗ 

Підсумковий 

тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

15 15 

 

100 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2, …, Т15 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

75-81 

69-74 
задовільно 

60-68 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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4. Додін Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи 
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