
1. Назва модуля: Митні збори і тарифи 
2. Код модуля: МУБ_ВВ1.1.16_3 
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 4 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18) 
6. Лектор: Коган Наталія Юріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: формування необхідних правових знань, вмінь та навичок, 

невід’ємно пов’язаних з професійною підготовкою; вміти: орієнтуватись на 
самостійне вивчення митного права і митного законодавства України, СНД та 
зарубіжних країн. 

вміти правильно визначати проблеми митно-тарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності і законодавства в цій сфері  та шляхи їх подолання, 
тлумачити та розкривати основні поняття та категорії, вести наукові дослідження і 
забезпечувати навчальний процес. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: митна справа 
кореквізити: митна логістика 
10. Зміст модуля: Правові основи митної справи України. Поняття, 

предмет і методи митного права, його місце в системі права України. Митні 
правовідносини і митно-правові норми. Організація управління митною справою 
України. Митний контроль. Митне оформлення. Заходи нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності на території України. Правове регулювання 
переміщення і пропуску через митний кордон України товарів, транспортних 
засобів та інших предметів. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 98 та митні пільги. Порушення митних правил як вид адміністративного 
правопорушення. Контрабанда. Організація розгляду скарг, заяв та інших 
звернень фізичних і юридичних осіб у митні органи України. Міжнародно-правове 
співробітництво у митній діяльності України. 

11. Рекомендована література: 
1. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні : навч. посіб. / Ф.Л. 
Жорін. – К. : КНЕУ, 2005. 
 2. Коментар до Митного кодексу України / за ред. П.В. Пашка, М.М. 
Каленського. – К. : Юстініан, 2004.  
3. Регулювання митної справи: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. 
Бережнюк, В.В. Булюк, А.Д. Войцещук та ін. ; за заг. ред. А.Д. Войцещук. – 
Хмельницький : Інтрада, 2007. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 
13. Методи та критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (70%): усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (30%, екзамен): теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання 

14. Мова навчання: українська 


