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ОСНОВИ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
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Кількість 

кредитів 

(годин) 

3 кредити (90 годин) 

Форма 

контролю: 

залік 

Мета: формування та засвоєння правових знань, пов’язаних з 

професійною підготовкою студентів, набуття ними 

практичних навичок використання і застосування правових 

норм у сфері державної митної справи. 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

дисципліни: 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен  

знати: 

поняття предмет, метод, систему, принципи митного права; 

норми митного права, митно-правові відносини; поняття, 

завдання, права та обов'язки Державної фіскальної служби 

України; митний контроль; гарантії забезпечення виконання 

зобов’язань перед Державною фіскальною службою України; 

митна статистика; митне оформлення і митне декларування; 

митно-тарифне та нетарифне регулювання; переміщення та 

пропуск через митний кордон України товарів, транспортних 

засобів та інших предметів; митні процедури при переміщенні 

товарів через митний кордон України різними видами 

транспорту; митні режими; порушення митних правил та 

відповідальність за них; провадження у справах про 

порушення митних правил; 

          вміти: 

набувати навички у сфері правового регулювання державної 

митної справи; застосовувати набуті теоретичні знання у 

практичній роботі; аналізувати ситуації з митних питань і 

правильно їх вирішувати; виокремлювати елементи структури 

матеріально-правової норми права та складові колізійної 

норми права; виявляти співвідношення змісту норм 

міжнародного і національного права; тлумачити зміст норми 

національного законодавства, використовуючи базові поняття 

правознавства.  

Компетентності Загальні компетентності: 

– здатність спілкуватися державною мовою, як усно так і 

письмово;   

– здатність до пошук, обробку та аналіз інформації з різних 

джерел; 



– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології ;  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

– здатність працювати в команді; 

– здатність застосовувати знання у життєвій ситуації. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

– здатність використовувати базові знання  основних 

нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, 

чинних стандартів і технічних умов інструкцій та інших 

нормативно-розпорядчих документів ;  

– здатність самостійно здобувати за допомогою 

інформаційних технологій і використовувати в практичній 

діяльності нові знання й уміння. 

Зміст 

дисципліни: 

Тема 1. «Загальні положення теорії митного права» 

Поняття, предмет та метод митного права. Місце митного 

права у системі права України. Принципи митного права. 

Митні правовідносини та їх елементи. 

Тема 2. «Митне регулювання і митне законодавство» 

Виникнення і розвиток правового регулювання митної справи. 

Поняття митного регулювання і митного законодавства. 

Джерела митного права. Особливості набрання чинності 

законами України та іншими нормативно-правовими актами з 

питань державної митної справи та особливості їх 

застосування. 

Тема 3. «Митна служба в Україні» 

Структура та організація діяльності митної служби України. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері державної митної 

справи. Статус митниць і митних постів в структурі митної 

служби. Спеціалізовані митні органи. Посадові особи митних 

органів. Спеціальні звання посадових осіб митних органів. 

Права та обов’язки працівників митних органів. Застосування 

фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими 

особами митних органів. 

Тема 4. «Митна справа і митна політика» 

Митна територія і митний кордон України. Поняття, 

структура та зміст митної справи. Державна політика у сфері 

державної митної справи. Правові засади міжнародного 

митного співробітництва. Правові засади міжнародного 

митного співробітництва України 

Тема 5. «Країна походження товару» 

Мета та загальні поняття визначення країни походження 

товарів. Ознаки та критерії повністю вироблених та достатньо 

перероблених товарів. Порядок підтвердження країни 

походження товару. Видача сертифікатів про походження 



товару з України та їх верифікація 

Тема 6. «Митні режими. Митна вартість товарів» 

Поняття митного режиму і його функції. Характеристика 

митних режимів. Поняття, функції і цілі митної вартості 

товарів. Заявлення митної вартості товарів. Методи 

визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту, та 

порядок їх застосування. 

Тема7. «Переміщення товарів, транспортних засобів через 

митний кордон України» 

Поняття та принципи переміщення товарів, транспортних 

засобів та інших предметів через митний кордон України. 

Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів 

через митний кордон України 

Тема 8. «Митне оформлення» 

Загальні положення митного оформлення. Декларування 

товарів. Поняття та види мита. Митні платежі. 

Тема 9. «Митний контроль» 

Організація митного контролю. Тривалість перебування під 

митним контролем. Здійснення митного контролю та форми 

митного контролю. 

Тема 10. «Відповідальність в митному законодавстві» 

Поняття адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил. Види адміністративних стягнень за 

порушення митних правил. Поняття злочину. Підстави 

кримінальної відповідальності. Поняття, склад та ознаки 

контрабанди.  
 


