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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Митне регулювання» 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: «Основи митної справи» 

Постреквізити: «Біржова діяльність», «Основи експертної 

оцінки» 

Мова 

викладання 

українська 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Курс/семестр вивчення 3 курс / 5 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 4 кредитів / 2 модулі 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр - 120, 2 семестр -. 

- лекції: 16 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32 

- самостійна робота: 72 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр -, 2 семестр 120. 

- лекції: 1 семестр -, 2 семестр 4. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр -, 2 семестр 6. 

- самостійна робота: 1 семестр -, 2 семестр 110. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр _, 2 семестр 

екзамен 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Митне регулювання» – 

формування цілісної системи знань із застосування митних платежів, що 

включає теоретично-правові та практичні аспекти зовнішньоторговельної 

діяльності із використання митних податків та зборів в різних митних режимах; 

досягнення студентами розуміння значення і ролі митного тарифу в 

регулюванні зовнішньоекономічної діяльності, захисту внутрішнього ринку 

країни від іноземної конкуренції, а також як вагомого джерела поповнення 

доходів державного бюджету. 

Завдання: 

- засвоєння студентами найважливіших понять і категорій законодавства 

України у сфері державної митної справи, які регламентують порядок 

застосування митних платежів в різних митних режимах, включаючи надання 

пільг по їх сплаті; 

- розвиток у студентів уміння застосовувати митні платежі залежно від 

заявленого митного режиму; 
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- освоєння особливостей надання пільг по сплаті митних платежів в 

різних митних режимах; 

- вивчення практики застосування митних платежів в різних митних 

режимах з прикладами заповнення окремих граф митної декларації. 

 

Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач (загальні, 

спеціальні) 

Програмні результати навчання  

ЗК02. Здатність застосовувати отримані 

знання в практичних ситуаціях. 

ЗК05. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

СК 14. Здатність використовувати 

сучасні технічні засоби, інформаційно-

комунікаційні технології, прикладне 

програмне забезпечення галузей митної 

справи у професійній діяльності 

СК 15. Здатність використовувати 

методи митно-тарифного і нетарифного 

регулювання для виконання та 

контролю зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів ринку. 

СК 16. Здатність застосовувати на 

практиці законодавство України щодо 

митного декларування товарів, що 

переміщуються через митний кордон 

України, використовувати професійні 

права та обов’язки митного брокера. 

ПР09. Знати вимоги до діяльності 

за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і 

правової держави.  

ПР22. Знати сучасні технічні 

засоби, інформаційно-

комунікаційні технології, 

прикладне програмне забезпечення 

галузей митної справи. 

ПР23. Вміти розробляти проекти 

стандартів, методичних та 

нормативних матеріалів, технічної 

документації; здійснювати 

контроль за дотриманням 

встановлених вимог, діючих норм. 

ПР24. Знати порядок митного 

контролю та митного оформлення 

товарів, що перетинають митний 

кордон України; послідовність 

операцій при декларуванні товарів; 

характеристику митних режимів, 

що застосовуються при митному 

оформленні товарів і транспортних 

засобів. 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Організація і забезпечення державної митної справи 

Тема 1. Основи державної митної справи.  

Поняття митного регулювання і державної митної справи. Мета і елементи 

державної митної справи України. Понятійний апарат державної митної справи. 

Державна політика у сфері державної митної справи, мета і методи її 

здійснення. Митні інтереси та митна безпека. Державна митна справа. 
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Принципи здійснення державної митної справи. Митна територія України. 

Митний кордон України.  

Нормативно-правові основи державної митної справи України. 

Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-

правовими актами з питань державної митної справи. Особливості застосування 

законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної 

митної справи. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації. 

Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної 

митної справи. Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній 

митній справі.  

Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи. Участь 

України у міжнародному співробітництві з питань державної митної справи. 

Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику.  

Тема 2. Митні режими і умови їх застосування. 

Поняття, сутність, види і значення митних режимів. Вибір та зміна 

митного режиму. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. 

Регулювання питань, пов’язаних із митним режимом.  

Характеристика митних режимів: імпорт (випуск для вільного обігу); 

реімпорт; експорт (остаточне вивезення); 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 3. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України. 

Засоби та способи переміщення товарів. Сприяння посадовим особам 

органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 

державну податкову і митну політику. Тимчасовий пропуск транспортних 

засобів комерційного призначення на митну територію України. Товари, 

помилково ввезені на митну територію України. Права та обов’язки 

перевізника. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії обставин непереборної 

сили під час перевезення товарів. Відповідальність за порушення встановленого 

порядку переміщення товарів транзитом. 

Переміщення товарів через митний кордон України. Попереднє 

повідомлення органів виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну податкову і митну політику про намір ввезти товари на 

митну територію України. Пункти пропуску через державний кордон України, в 

яких товари переміщуються через митний кордон. Заборона щодо переміщення 

окремих товарів через митний кордон України. Обмеження щодо переміщення 

окремих товарів через митний кордон України. Подання документів та 

відомостей органам виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну податкову і митну політику у пунктах пропуску через 

державний кордон України. Граничний строк перебування товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через 

державний кордон України. Доставка товарів та документів у місце, визначене 
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органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 

державну податкову і митну політики.  

Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. Документи, 

необхідні для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання. Операції з 

товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. 

Строк тимчасового зберігання товарів. Митне оформлення товарів, які 

протягом строку тимчасового зберігання під митним контролем стали 

непридатними, були зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин 

непереборної сили. Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих 

поза межами пунктів пропуску через державний кордон України на територіях 

аеропортів, морських та/або річкових портів. Митні формальності на 

транспорті.  

Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у 

міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Загальні правила 

переміщення (пересилання) міжнародних поштових та експрес-відправлень 

через митний кордон України. Заборони та обмеження щодо переміщення 

(пересилання) окремих видів товарів у міжнародних поштових та експрес-

відправленнях. Порядок та умови здійснення митного та інших видів контролю 

товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях. 

Тема 4. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення на складах митних органів та розпорядження ними. 

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються 

органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують 

державну податкову і митну політику. Склади органів виконавчої влади, що 

забезпечують формування та реалізують державну податкову і митну політику. 

Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

органами органам виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну податкову і митну політику. Операції з товарами, що 

зберігаються на складах органів органам виконавчої влади, що забезпечують 

формування та реалізують державну податкову і митну політику 

підприємствами. Видача товарів із складів органів органам виконавчої влади, 

що забезпечують формування та реалізують державну податкову і митну 

політику.  

Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного 

призначення. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів. 

Розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами та 

дорогоцінним камінням.  

Тема 5. Митне оформлення та митний контроль 

Загальні принципи здійснення митного контролю. Взаємодія органів 

доходів і зборів з державними органами, що здійснюють контроль під час 

переміщення товарів через митний кордон України. Вибірковість митного 

контролю. Тривалість перебування під митним контролем. Строки 

пред’явлення органам виконавчої влади, що забезпечують формування та 

реалізують державну податкову і митну політику товарів, транспортних засобів 
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комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. 

Доступ посадових осіб органів виконавчої влади, що забезпечують формування 

та реалізують державну податкову і митну політику на територію чи в 

приміщення підприємств для здійснення митного контролю Використання для 

здійснення митного контролю технічних та спеціальних засобів і службових 

собак.  

Операції з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, 

митне оформлення яких не закінчено. Забезпечення ідентифікації товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення, приміщень та інших місць під 

час здійснення митного контролю. Залучення спеціалістів та експертів для 

участі у здійсненні митного контролю. Спільний митний контроль. Здійснення 

митного контролю. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного 

контролю. Подання документів та відомостей, необхідних для митного 

контролю. Форми митного контролю. Особливі процедури митного контролю. 

Звільнення від окремих форм митного контролю. Звільнення від митного 

огляду. Здійснення митного контролю деяких видів товарів у першочерговому 

порядку. 

Зони митного контролю. Місця розташування зон митного контролю. 

Порядок створення зон митного контролю. Розміщення споруд та об’єктів у 

зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску через державний 

кордон України. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності та 

правопорядку в зоні митного контролю. Права органів виконавчої влади, що 

забезпечують формування та реалізують державну податкову і митну політику 

щодо забезпечення режиму зони митного контролю. 

Мета митного оформлення. Місце і час здійснення митного оформлення. 

Початок митного оформлення. Присутність декларантів або уповноважених 

ними осіб під час митного оформлення. Мова документів, які подаються для 

здійснення митного контролю та митного оформлення. Завершення митного 

оформлення. Відмова у митному оформленні та обов’язки органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість 

митного оформлення. 

Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон 

України у складі вантажів з допомогою. Порядок митного оформлення 

іноземних інвестицій. Митне оформлення військової техніки. 

 

Модуль 2. Характеристика системи митного оподаткування 

Тема 6. Економічна сутність митних платежів. 

Сутність зовнішньоторговельної політики держави. Структура 

зовнішньоторговельної політики держави. Інструменти зовнішньоторговельної 

політики: ліцензування, квотування, субсидіювання, митні платежі. Форми 

зовнішньоторговельної політики держави: протекціонізм, політика вільної 

торгівлі, уніфікація ЗЕД. Засоби протекціонізму. Сутність політики вільної 

торгівлі. Митно-тарифна політика як складова зовнішньоекономічної політики 

держави. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних 

http://libfree.com/125361735_ekonomikamitnotarifna_politika_skladova_zovnishnoekonomichnoyi_politiki_derzhavi.html#706
http://libfree.com/125361735_ekonomikamitnotarifna_politika_skladova_zovnishnoekonomichnoyi_politiki_derzhavi.html#706
http://libfree.com/100023608_ekonomikateoretichni_osnovi_kontseptualni_zasadi_funktsionuvannya_mitnotarifnoyi_sistemi_krayini.html#592
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відносин. Характеристика моделей, цілей та принципів митно-тарифної 

системи країни. Еволюція митно-тарифної політики в Україні. Економічна 

сутність митних платежів. Класифікація митних платежів. 

Тема 7. Міжнародні правила «Інкотермс» – правила інтерпретації 

комерційних термінів. 

Мета та сфера застосування Інкотермс. Структура Інкотермс. 

Термінологія. Зобов’язання продавця щодо поставки, перехід ризиків і витрат, 

пов’язаних із товаром. Вираз «немає зобов’язань». Варіації Інкотермс. Звичаї 

порту чи певної сфери торгівлі. Митне очищення. Вибір покупцем місця 

відправлення. Огляд товару. Пакування. Види транспорту та відповідні їм 

терміни Інкотермс. Рекомендації щодо застосування. Право давати вказівки 

перевізнику. Арбітраж міжнародної торгової палати. 

Тема 8. Митна вартість як об’єкт оподаткування при нарахуванні 

митних платежів. 

Митна вартість товарів. Цілі використання відомостей про митну вартість 

товарів. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний 

кордон України. Заявлення митної вартості товарів. Документи, що подаються 

декларантом для підтвердження заявленої митної вартості. Контроль 

правильності визначення митної вартості товарів. Коригування митної вартості 

товарів. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації, що стосується 

митної вартості товарів. Методи визначення митної вартості товарів, які 

ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, 

та порядок їх застосування. Порядок визначення митної вартості товарів, що 

ввозяться на митну територію України відповідно до митних режимів, 

відмінних від митного режиму імпорту. Порядок визначення митної вартості 

товарів, що вивозяться за межі митної території України. 

Тема 9. Країна походження товару.  

Країна походження товару. Визначення країни походження товару. 

Товари, повністю вироблені у даній країні. Критерії достатньої переробки 

товару. Визначення країни походження товару, якщо товари поставляються 

партіями. Особливості визначення країни походження упаковки. Документи, 

що підтверджують країну походження товару. Порядок підтвердження країни 

походження товару. 

Тема 10. Оподаткування митними платежами товарів, що 

переміщуються через митний кордон України.  

Мито та його види. Платники мита. Об’єкти оподаткування митом. Дата 

виникнення податкових зобов’язань. База оподаткування митом. Ставки мита. 

Тарифні пільги (тарифні преференції). Звільнення від оподаткування митом 

(податкові пільги). Оподаткування митом товарів при переміщенні через 

митний кордон України залежно від обраного митного режиму. Особливості 

оподаткування митом деяких товарів. Виникнення обов’язку із сплати митних 

платежів. Припинення обов’язку із сплати митних платежів. Нарахування 

митних платежів. Об’єкт та база оподаткування митними платежами. Строки 

сплати (виконання обов’язку зі сплати) митних платежів. Порядок і форми 

сплати митних платежів. Звільнення (умовне звільнення) від оподаткування 
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митними платежами. Повернення помилково та/або надміру сплачених сум 

митних платежів. Пеня. Стягнення митних платежів. Розстрочення та 

відстрочення сплати митних платежів. 

Тема 11. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні 

імпортних операції.  

Визначення акцизного податку. Платники податку. Об’єкти 

оподаткування. База оподаткування. Підакцизні товари та ставки податку. 

Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію 

України. Особливості обчислення податку за адвалорними ставками. Порядок і 

строки сплати податку. Ввезення на митну територію України імпортних 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Визначення податку на додану 

вартість. Платники податку. Визначення об’єкта оподаткування. Місце 

постачання товарів та послуг. Дата виникнення податкових зобов’язань. 

Порядок визначення бази оподаткування в разі товарів/послуг. Розміри ставок 

податку. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою. 

Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою.  

 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4.1 – Тематичний план навчальної дисципліни «Митне регулювання» 

для студентів денної форми навчання 

Назва теми  

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Модуль 1. Організація і забезпечення державної митної справи 

Тема 1. Основи 

державної митної 

справи. 

1. Історичний розвиток 

митної справи в 

Україні.  

2. Джерела митної 

справи. 

3. Державна митна 

справа. 

2 Суть та значення 

державної митної справи 

в Україні 

1. Ознайомлення із 

основними нормативно-

правовими актами, які 

містять основні 

положення про державу 

митну справу. 

2. Визначення основних 

термінів і понять в митній 

справі. 

3. Ознайомлення із 

інформаційними 

технологіями та 

інформаційними 

ресурсами у митній 

справі. 

2 Підготувати доповіді 

на тему «Еволюція 

митної системи в 

Україні». 

8 

Тема 2. Митні режими 

і умови їх 

застосування. 

1. Сутність та 

2 Митні режими щодо 

товарів і транспортних 

засобів, що 

переміщуються через 

4 Підготувати доповіді 

на тему «Особливості 

здійснення митного 

контролю товарів, що 

7 
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систематизація митних 

режимів при здійсненні 

зовнішньоекономічної 

діяльності.  

2. Класифікація 

митних режимів. 

3. Зміст митного 

режиму. 

митний кордон України 

1. Вивчення комплексу 

взаємопов’язаних 

правових норм для 

митних режимів. 

2. Вивчення митних 

формальностей 

відповідно до заявленого 

митного режиму. 

3. Вивчення порядку 

відкриття та експлуатації 

магазину безмитної 

торгівлі. 

4. Вивчення Правил 

продажу товарів 

магазинами безмитної 

торгівлі 

постачаються 

магазинами безмитної 

торгівлі на повітряні 

та водні транспортні 

засоби комерційного 

призначення, які 

виконують міжнародні 

рейси, для реалізації 

пасажирам цих 

рейсів». 

Тема 3. Переміщення і 

пропуск товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний кордон 

України. 

1. Загальні положення 

щодо умов та порядку 

переміщення і 

пропуску товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний кордон 

України.  

2. Переміщення 

товарів через митний 

кордон України. 

3. Тимчасове 

зберігання товарів під 

митним контролем. 

2 Переміщення і пропуск 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення через 

митний кордон України 

1. Вивчення порядку 

відкриття, закриття 

(тимчасового закриття) 

пунктів пропуску через 

державний кордон. 

2. Вивчення особливостей 

функціонування пунктів 

пропуску через 

державний кордон. 

3. Вивчення 

Технологічних схем 

пропуску через 

державний кордон. 

4. Вивчення переліку 

товарів, заборонених до 

ввезення на митну 

територію України. 

5. Вивчення правил 

переміщення 

(пересилання) товарів 

через митний кордон 

України у міжнародних 

поштових та експрес-

відправленнях 

6. Вивчення правил 

пересилання товарів через 

митний кордон України у 

міжнародних поштових 

відправленнях. 

4 Скласти схеми та 

описати митні 

формальності на 

трубопровідному 

транспорті та лініях 

електропередачі; 

авіатранспорті; 

залізничному та 

морському транспорті. 

7 

Тема 4. Зберігання - Зберігання товарів, 2 Підготувати доповіді 7 
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товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення на 

складах митних 

органів та 

розпорядження ними. 

1. Зберігання товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення на 

складах органів 

ДМСУ.  

2. Склади органів 

ДМСУ. 

3. Розпорядження 

товарами, 

транспортними 

засобами комерційного 

призначення. 

4. Розпорядження 

коштами, одержаними 

від реалізації товарів. 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення на складах 

органів ДМСУ та 

розпорядження ними 

1. Вивчення порядку 

зберігання товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення на складах 

органів ДМСУ та 

розпорядження ними. 

2. Вивчення порядку 

роботи складу митниці 

ДМСУ. 

3. Вивчення порядку 

відшкодування витрат за 

зберігання товарів та 

транспортних засобів на 

складах митниці. 

на теми: 

«Розпорядження 

коштами, одержаними 

від реалізації товарів, 

що зберігались на 

складах митних 

органів»; 

«Розпорядження 

валютними 

цінностями, 

дорогоцінними 

металами та 

дорогоцінним 

камінням». 

Тема 5. Митне 

оформлення та митний 

контроль. 

1. Організація 

митного контролю. 

2. Форми митного 

контролю. 

3. Загальні положення 

щодо митного 

оформлення.  

4. Процедура 

декларування 

2 Загальні поняття митного 

контролю 

1. Вивчення порядку 

створення та 

функціонування зон 

митного контролю. 

2. Ознайомлення з 

порядком проведення 

огляду та переогляду 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення. 

3. Ознайомлення з 

процедурою проведення 

особистого огляду. 

Документальний 

контроль у пунктах 

пропуску 

1. Ознайомлення з 

порядком проведення 

документальних 

перевірок дотримання 

вимог законодавства 

України з питань 

державної митної справи. 

2. Вивчення порядку 

здійснення попереднього 

документального 

контролю в пунктах 

пропуску через 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Скласти перелік 

документів та 

відомостей, 

необхідних для 

митного контролю та 

митного оформлення 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначена відповідно 

до виду транспорту, 

яким здійснюється 

перевезення товарів: 

автомобільним 

транспортом; водним 

транспортом; 

повітряним 

транспортом; 

залізничним 

транспортом; 

трубопровідним  

транспортом та 

лініями 

електропередачі. 

Підготувати доповіді 

на теми: 

«Забезпечення 

ідентифікації товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення, 

7 
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державний кордон 

України. 

3. Вивчення порядку 

здійснення аналізу та 

оцінки ризиків, 

розроблення і реалізації 

заходів з управління 

ризиками в Державній 

митній службі України. 

приміщень та інших 

місць під час 

здійснення митного 

контролю»; 

«Залучення 

спеціалістів та 

експертів для участі у 

здійсненні митного 

контролю». 

Модуль 2. Характеристика системи митного оподаткування 

Тема 6. Економічна 

сутність митних 

платежів. 

1. Економічна роль та 

функції держави в 

умовах глобалізації. 

2. Основні інструменти 

зовнішньоекономічної 

політики держави.  

3. Сутність митних 

платежів та їх 

класифікація. 

2  - Підготувати доповіді 

на теми: «Еволюція 

митно-тарифної 

політики в Україні»; 

«Позитивні та 

негативні наслідки 

вступу України до 

СОТ». 

6 

Тема 7. Міжнародні 

правила «Інкотермс» – 

правила інтерпретації 

комерційних термінів. 

1. Необхідність 

використання 

міжнародних правил 

Інкотермс при 

укладенні договорів 

поставок. 

2. Загальна 

характеристика правил 

Інкотермс. 

3. Розподіл 

відповідальності і 

перехід ризиків в 

Інкотермс. 

2 Міжнародні правила 

тлумачення умов 

зовнішньої торгівлі 

«Інкотермс» при 

визначенні контрактної 

вартості товарів 

1. Вивчення обов’язків 

продавця та покупця при 

використанні в контракті 

купівлі-продажу базисних 

умов поставок Інкотермс  

2. Розв’язування 

ситуаційних задач з 

визначення ціни товару 

залежно від умов 

поставки Інкотермс 

2 Підготувати доповіді 

на тему 

«Використання правил 

Інкотермс 2010 у 

внутрішніх 

договорах». 

6 

Тема 8. Митна вартість 

як об’єкт 

оподаткування при 

нарахуванні митних 

платежів. 

1. Загальні положення 

щодо митної вартості 

товарів згідно чинного 

законодавства України. 

2. Методи визначення 

митної вартості 

товарів, які ввозяться 

на митну територію 

2 Методи визначення 

митної вартості товарів 

1. Вирішення завдань з 

визначення митної 

вартості товарів за ціною 

угоди щодо ідентичних 

товарів. 

2. Розв’язання задач з 

визначення митної 

вартості товарів за ціною 

угоди щодо подібних 

(аналогічних) товарів. 

3. Розв’язання задач з 

4 Підготувати доповіді 

на тему «Судова 

практика з питань 

визначення митної 

вартості товарів». 

6 
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України відповідно до 

митного режиму 

імпорту, та порядок їх 

застосування. 

3. Контроль 

правильності 

визначення митної 

вартості товарів. 

4. Коригування митної 

вартості товарів. 

визначення митної 

вартості товарів на основі 

віднімання вартості. 

4. Розв’язання задач з 

визначення митної 

вартості товарів на основі 

додавання вартості. 

5. Розв’язання задач з 

визначення митної 

вартості товарів за 

резервним методом. 

Тема 9. Країна 

походження товару. 

1. Країна походження 

товару та критерії 

достатньої переробки 

товару.  

2. Підтвердження 

країни походження 

товару 

3. Особливості 

визначення країни 

походження товарів з 

країн СНД 

4. Порядок визначення 

країни походження 

товарів/послуг в 

Україні 

2 Тарифні пільги в Україні 

та за кордоном 

1. Розгляд тарифних пільг 

(тарифні преференцій), 

що надаються Україною в 

процесі реалізації 

зовнішньоекономічної 

політики із країнами 

СНД, Балтії, Македонією. 

2. Розгляд тарифних пільг 

(тарифні преференцій), 

що надаються Україною в 

процесі реалізації 

зовнішньоекономічної 

політики із країнами 

ЄАВТ. 

2 Підготувати доповіді 

на тему «Верифікація 

сертифікатів про 

походження товарів з 

України». 

6 

Тема 10. 

Оподаткування 

митними платежами 

товарів, що 

переміщуються через 

митний кордон 

України. 

1. Сутність мита та 

його класифікація 

2. Порядок справляння 

митних платежів 

3. Тарифні пільги 

(тарифні преференції).  

4. Звільнення від 

оподаткування митом 

залежно від обраного 

митного режиму. 

- Нарахування та 

справляння ввізного мита 

1. Умови застосування 

особливих вид мита. 

2. Розв’язання задач з 

нарахування ввізного 

мита. 

3. Розв’язання задач з 

нарахування різних видів 

мита. 

4 Підготувати доповіді 

на тему «Застосування 

спеціальних заходів 

щодо імпорту в 

Україну». 

6 

Тема 11. Механізм 

нарахування непрямих 

податків при 

здійсненні імпортних 

операцій. 

1. Порядок справляння 

акцизного податку 

- Нарахування непрямих 

податків 

1. Розв’язання задач з 

нарахуванням та сплатою 

акцизного податку. 

2. Розв’язання задач з 

нарахуванням та сплатою 

4 Підготувати доповіді 

на тему «Механізм 

нарахування акцизного 

податку на автомобілі 

легкі, призначені для 

перевезення людей, 

включаючи 

6 
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2. Порядок справляння 

податку на додану 

вартість 

ПДВ. 

3. Порядок нарахування 

непрямих податків при 

здійсненні імпортних 

операцій. 

вантажопасажирські 

автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі». 

 

Таблиця 4.2 – Тематичний план навчальної дисципліни «Митне регулювання» 

для студентів заочної форми навчання 

Назва теми  

(лекції) та питання 

теми (лекції) 
К

іл
ь

к
іс

т
ь

 

г
о
д

и
н

 Назва теми та питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного заняття К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Модуль 1. Організація і забезпечення державної митної справи 

Тема 1. Основи 

державної митної 

справи. 

4. Історичний розвиток 

митної справи в 

Україні.  

5. Джерела митної 

справи. 

6. Державна митна 

справа. 

-   Підготувати доповіді 

на тему «Еволюція 

митної системи в 

Україні». 

10 

Тема 2. Митні режими 

і умови їх 

застосування. 

4. Сутність та 

систематизація митних 

режимів при здійсненні 

зовнішньоекономічної 

діяльності.  

5. Класифікація 

митних режимів. 

6. Зміст митного 

режиму. 

2 Митні режими щодо 

товарів і транспортних 

засобів, що 

переміщуються через 

митний кордон України 

1. Вивчення комплексу 

взаємопов’язаних 

правових норм для 

митних режимів. 

2. Вивчення митних 

формальностей 

відповідно до заявленого 

митного режиму. 

3. Вивчення порядку 

відкриття та експлуатації 

магазину безмитної 

торгівлі. 

4. Вивчення Правил 

продажу товарів 

магазинами безмитної 

торгівлі 

2 Підготувати доповіді 

на тему «Особливості 

здійснення митного 

контролю товарів, що 

постачаються 

магазинами безмитної 

торгівлі на повітряні 

та водні транспортні 

засоби комерційного 

призначення, які 

виконують міжнародні 

рейси, для реалізації 

пасажирам цих 

рейсів». 

10 

Тема 3. Переміщення і 

пропуск товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний кордон 

України. 

-  - Скласти схеми та 

описати митні 

формальності на 

трубопровідному 

транспорті та лініях 

електропередачі; 

авіатранспорті; 

10 
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4. Загальні положення 

щодо умов та порядку 

переміщення і 

пропуску товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через 

митний кордон 

України.  

5. Переміщення 

товарів через митний 

кордон України. 

6. Тимчасове 

зберігання товарів під 

митним контролем. 

залізничному та 

морському транспорті. 

Тема 4. Зберігання 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення на 

складах митних 

органів та 

розпорядження ними. 

1. Зберігання товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення на 

складах органів 

ДМСУ.  

2. Склади органів 

ДМСУ. 

3. Розпорядження 

товарами, 

транспортними 

засобами комерційного 

призначення. 

4. Розпорядження 

коштами, одержаними 

від реалізації товарів. 

-  - Підготувати доповіді 

на теми: 

«Розпорядження 

коштами, одержаними 

від реалізації товарів, 

що зберігались на 

складах митних 

органів»; 

«Розпорядження 

валютними 

цінностями, 

дорогоцінними 

металами та 

дорогоцінним 

камінням». 

10 

Тема 5. Митне 

оформлення та митний 

контроль. 

1. Організація 

митного контролю. 

2. Форми митного 

контролю. 

3. Загальні положення 

щодо митного 

оформлення.  

4. Процедура 

декларування 

-  - Скласти перелік 

документів та 

відомостей, 

необхідних для 

митного контролю та 

митного оформлення 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначена відповідно 

до виду транспорту, 

яким здійснюється 

перевезення товарів: 

автомобільним 

транспортом; водним 

10 
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транспортом; 

повітряним 

транспортом; 

залізничним 

транспортом; 

трубопровідним  

транспортом та 

лініями 

електропередачі. 

Підготувати доповіді 

на теми: 

«Забезпечення 

ідентифікації товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення, 

приміщень та інших 

місць під час 

здійснення митного 

контролю»; 

«Залучення 

спеціалістів та 

експертів для участі у 

здійсненні митного 

контролю». 

Модуль 2. Характеристика системи митного оподаткування 

Тема 6. Економічна 

сутність митних 

платежів. 

1. Економічна роль та 

функції держави в 

умовах глобалізації. 

2. Основні інструменти 

зовнішньоекономічної 

політики держави.  

3. Сутність митних 

платежів та їх 

класифікація. 

-  - Підготувати доповіді 

на теми: «Еволюція 

митно-тарифної 

політики в Україні»; 

«Позитивні та 

негативні наслідки 

вступу України до 

СОТ». 

10 

Тема 7. Міжнародні 

правила «Інкотермс» – 

правила інтерпретації 

комерційних термінів. 

1. Необхідність 

використання 

міжнародних правил 

Інкотермс при 

укладенні договорів 

поставок. 

2. Загальна 

характеристика правил 

Інкотермс. 

3. Розподіл 

2 Міжнародні правила 

тлумачення умов 

зовнішньої торгівлі 

«Інкотермс» при 

визначенні контрактної 

вартості товарів 

1. Вивчення обов’язків 

продавця та покупця при 

використанні в контракті 

купівлі-продажу базисних 

умов поставок Інкотермс  

2. Розв’язування 

ситуаційних задач з 

визначення ціни товару 

2 Підготувати доповіді 

на тему 

«Використання правил 

Інкотермс 2010 у 

внутрішніх 

договорах». 

10 
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відповідальності і 

перехід ризиків в 

Інкотермс. 

залежно від умов 

поставки Інкотермс 

Тема 8. Митна вартість 

як об’єкт 

оподаткування при 

нарахуванні митних 

платежів. 

1. Загальні положення 

щодо митної вартості 

товарів згідно чинного 

законодавства України. 

2. Методи визначення 

митної вартості 

товарів, які ввозяться 

на митну територію 

України відповідно до 

митного режиму 

імпорту, та порядок їх 

застосування. 

3. Контроль 

правильності 

визначення митної 

вартості товарів. 

4. Коригування митної 

вартості товарів. 

-  - Підготувати доповіді 

на тему «Судова 

практика з питань 

визначення митної 

вартості товарів». 

10 

Тема 9. Країна 

походження товару. 

1. Країна походження 

товару та критерії 

достатньої переробки 

товару.  

2. Підтвердження 

країни походження 

товару 

3. Особливості 

визначення країни 

походження товарів з 

країн СНД 

4. Порядок визначення 

країни походження 

товарів/послуг в 

Україні 

-  - Підготувати доповіді 

на тему «Верифікація 

сертифікатів про 

походження товарів з 

України». 

10 

Тема 10. 

Оподаткування 

митними платежами 

товарів, що 

переміщуються через 

митний кордон 

України. 

1. Сутність мита та 

його класифікація 

- Нарахування та 

справляння ввізного мита 

1. Умови застосування 

особливих вид мита. 

2. Розв’язання задач з 

нарахування ввізного 

мита. 

3. Розв’язання задач з 

нарахування різних видів 

2 Підготувати доповіді 

на тему «Застосування 

спеціальних заходів 

щодо імпорту в 

Україну». 

10 
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2. Порядок справляння 

митних платежів 

3. Тарифні пільги 

(тарифні преференції).  

4. Звільнення від 

оподаткування митом 

залежно від обраного 

митного режиму. 

мита. 

Тема 11. Механізм 

нарахування непрямих 

податків при 

здійсненні імпортних 

операцій. 

1. Порядок справляння 

акцизного податку 

2. Порядок справляння 

податку на додану 

вартість 

-  - Підготувати доповіді 

на тему «Механізм 

нарахування акцизного 

податку на автомобілі 

легкі, призначені для 

перевезення людей, 

включаючи 

вантажопасажирські 

автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі». 

10 

 

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (6 балів); 

бліцопитування (4 бали); обговорення матеріалу занять (8 

балів); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (5 балів); тестування (8 балів); поточна 

модульна робота (10 балів) 

49 

Модуль 2 (теми 6-11): відвідування занять (6 балів); 

бліцопитування (4 бали); обговорення матеріалу занять (8 

балів); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (8 балів); поточна 

модульна робота (11 балів) 

54 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 
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Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 
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В. Ємченко, А. П. Закусілов. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 432 с. 

3. Дейниченко, Г. В. Технічні засоби митного контролю [Текст] : підручник 
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2015. 232 с. 

5. Митна справа : підручник / Н. В. Мережко, П. В. Пашко, О. В. 
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572 с. 
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Київ : Центр учб. л-ри, 2014. 472 с. 

7. Митний кодекс України: Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VІ. Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.  

8. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – 
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Додаткові  

1. Incoterms® 2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу: програмний 

продукт MD Explorer. 

2. Генеральна Угода з тарифів і торгівлі 1994 року : Угода СОТ від 15 квітня 

1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: програмний продукт MD 

Explorer. 

3. Угода про застосування статті VІІ Генеральної Угоди по тарифам та торгівлі 

1994 року : Угода СОТ від 15 квітня 1994 р [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: програмний продукт MD Explorer. 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, MD Office (MD Info, MD 

Explorer, MD Declaration) 


