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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття № 2  – 2 год. 

План 

 

1. Розкрити види і правовий статус органів правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  

2. Охарактеризувати повноваження органів правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та механізм їх здійснення.  

3. Місце митних органів України в системі органів правового 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

4. Митна політика та митна безпека України.  

5. Визначити основні напрями діяльності митних органів в сфері 

економічної безпеки  держави.  

6. Митна безпека в контексті  захисту економічних інтересів держави.  

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: вільне 

оперування основними категоріями та поняттями у галузі митного права,   

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: здійснювати 

аналіз нормативно-правових документів у галузі митного права. 

 

Перелік нормативних актів України до вивчення теми : Митний 

кодекс України, Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, 

Кримінальний кодекс України. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
правове регулювання ЗЕД, державна митна політика, принципи митного 

регулювання ЗЕД,  

Практичні завдання: 

1. Благодійна організація вперше отримала від іноземного донора 

вантаж гуманітарної допомоги (одяг і взуття), після чого письмово 

звернулася на митницю з проханням про допомогу щодо декларування цього 

вантажу у зв’язку з тим, що в організації немає працівника, який може 

здійснити декларування вантажу, та відсутні кошти, щоб укласти договір на 

декларування зі спеціалізованим підприємством. На знання якого кола 

питань розраховане дане завдання? Визначте організації, які мають 

декларувати гуманітарні вантажі, а також на яких умовах здійснюється таке 

декларування. Назвіть види контролю та умови їх проведення для 

гуманітарних вантажів. 

2. ТОВ ―Спірит‖ звернулося до начальника митниці із заявою про 

включення до Реєстру товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, 

їх торговельної марки ―Славія‖. Начальник митниці у відповіді ТОВ 



зазначив, що законодавством не передбачена реєстрація об’єктів права 

інтелектуальної власності в митних органах. Проаналізуйте дії ТОВ ―Спірит‖ 

та відмову начальника митниці. Яким є порядок реєстрації в митних органах 

товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності? 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.2.1-1.3.5, 2.1.-2.5, 3.1.-3.3, 

3.11, 4.1, 4.4, 4.7, 4.8, 5.3, 6.1-6.3. 

 

ТЕМА 3. МИТНІ РЕЖИМИ 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття, зміст митного режиму та функції митного режиму.  

2. Правові основи встановлення митних режимів в Україні.  

3. Види митного режиму.   

4. Основні характеристики та особливості видів митних режимів: 

імпорт, експорт, реімпорт, реекспорт.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
митний режим, імпорт, експорт, реімпорт, 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.  

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  застосування 

методів і принципів провадження митної справи, реалізації митної політики 

держави спрямованої на захист економічних інтересів України;  

Вміння, які мають бути вироблені під час заняття: використовувати 

методи митного права у відображенні зовнішньоекономічної діяльності на 

засадах законності, реальності, повноти відображення  її результатів у 

документах митного оформлення ; 

Перелік нормативних актів України до вивчення теми: Митний 

кодекс України, Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, 

Кримінальний кодекс України, Закон України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», Закон України «Про єдиний митний тариф» . 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми – Акт про адміністративні правопорушення 

Рекомендована література до Теми 3: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 2.1.-2.5, 3.1.-

3.3, 3.11, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.3, 6.1-6.3. 

 

ТЕМА 4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ 



Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

 

1. Розкрити загальні положення щодо митного оформлення.  

2. Мета, місце, час здійснення митного оформлення.  

3. Порядок,  процедура та строки  митного оформлення.  

4. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів.  

5. Завершення митного оформлення.  

6. Порядок відмови у митному оформленні.  

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: визначення 

правових основ з регулювання порядку та процедур митного оформлення 

товарів та транспортних засобів, що перетинають митний кордон України;  

 

Вміння, які мають бути вироблені під час заняття: чітко 

орієнтуватися в нормативно-правовому полі з  регулювання процедур 

митного огляду, митного контролю та митного оформлення за різними 

митними режимами у відповідності до чинного законодавства України; 

 

Перелік нормативних актів України до вивчення теми: Митний 

кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми – Вантажна митна декларація, Попередня митна 

декларація, Додаткова митна декларація. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

митне оформлення, порядок митного оформлення, процедура митного 

оформлення, спрощена процедура митного оформлення. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 1.5.1-1.5.14, 

2.1.-2.5, 3.1.-3.14, 4.1, 4.2 - 4.8, 5.1.-5.3, 6.1-6.3. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

УКРАЇНИ, ТОВАРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ГРОМАДЯН 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

 

1. Назвати загальні умови та порядок переміщення і пропуску товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України.  

2. Описати процес переміщення товарів через митний кордон.  



3. Визначити випадки тимчасового зберігання товарів під митним 

контролем.  

4. Охарактеризувати митні формальності на морському і річковому 

транспорті, авіатранспорті, на залізничному транспорті та автомобільному 

транспорті тощо.  

5. Особливості митних формальностей щодо припасів.  

 

Вміння, які мають бути вироблені під час заняття: визначати 

специфіку правового регулювання митних формальностей на морському і 

річковому транспорті, авіатранспорті, на залізничному транспорті та 

автомобільному транспорті тощо, а також особливості митного оформлення  

припасів;  

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:: формулювання 

записів до документів юридичного оформлення щодо порушень положень 

законодавчо-нормативних документів з митного регулювання ЗЕД; складати: 

протоколи порушення митних правил; протоколи вилучення товарів; 

протоколи про адміністративне затримання; 

 

Перелік нормативних актів України до вивчення теми: Митний 

кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми – Протокол порушення митних правил; Протокол 

вилучення товарів; Протокол про адміністративне затримання; 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

переміщення товарів, пропуск товарів митні формальності, припаси,  

Рекомендована література до Теми 5: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 1.5.1-1.5.14, 

2.1.-2.5, 3.1.-3.14, 4.1, 4.2 - 4.8, 5.1.-5.3, 6.1-6.3. 

 

 

 

ТЕМА 8. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ 

ПРАВИЛ 

 

Практичне заняття № 8 – 2 год. 

План 

1. Правове визначення поняття порушення митних правил.   

2. Види порушень митних правил та відповідальність за них згідно 

чинного законодавства України.  

 



Вміння, які мають бути вироблені під час заняття: встановлювати 

послідовність правових дій працівників митних органів при  здійсненні 

митних формальностей у разі порушення митних правил 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: вміти 

здійснювати аналіз нормативно-правових документів у галузі митного права, 

та правильно застосовувати статті Митного кодексу України та інших 

законодавчо-нормативних актів при виявленні під час  процедур митного 

огляду, митного контролю та митного оформлення випадків порушення 

митних правил;  

 

Перелік нормативних актів України до вивчення теми: Митний 

кодекс України, Податковий кодекс України, Кримінальний кодекс України, 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми – Відмова на користь держави, Протокол вилучення 

товарів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

порушення митних правил, види порушень, провадження  в справах про 

порушення митних правил.  

Рекомендована література до Теми 8: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 1.5.1-1.5.14, 

2.1.-2.5, 3.1.-3.14, 4.1, 4.2 - 4.8, 5.1.-5.3, 6.1-6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОГО ПРАВА 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Розкрити сутність і структуру митного права його статус в сучасній 

системі права.  

2. Визначити місце митного права в системі правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Перелічити підстави виникнення правовідносин, що регулюються 

митним правом.  

4. Охарактеризувати суб’єктів митного права, їх правовий статус.  

5. Цілі та функції митного права його джерела.  

6. Описати співвідношення митного права і системи митного 

законодавства.  

7. Надати характеристику загальної та особливої частин митного права. 

8. Визначити основні напрями реформи митного права в Україні в 

контексті сучасних трансформаційних процесів в економіці. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

митне право, структура митного права, митна справа, предмет митного права, 

методи митного права.  

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2.11, 1.3.1-1.3.5, 2.1.-2.5, 

3.1.-3.14, 4.1, 4.4, 5.3. 

 

ТЕМА 6. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ 

УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття № 6 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів. 

2. Запобігання та протидія контрабанді.  

3. Особливі, контрольні поставки через митний кордон контрабандних 

наркотичних засобів та інших подібних речовин.  

4. Право на оперативно-розшукову діяльність митних органів.  

5. Переміщення товарів під негласним контролем. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

контрабанда, контрольні поставки, оперативно-розшукова діяльність митних 

органів, переміщення товарів під негласним контролем.  

Рекомендована література до Теми 6: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 1.5.1-1.5.14, 

2.1.-2.5, 3.1.-3.14, 4.1, 4.2 - 4.8, 5.1.-5.3, 6.1-6.3. 



 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ  

МИТНИХ ОРГАНІВ 

 

Семінарське заняття № 7– 2 год. 

План 

 

1. Державна фіскальна служба України структура та організація її 

діяльності.  

2. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митної 

служби.  

3. Правові основи взаємовідносин митних органів з іншими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами 

підприємницької діяльності.  

4. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

митна система, структура митних органів, митниця, митний пост, митні 

організації, спеціалізовані органи доходів і зборів.  

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.2.1-1.3.5, 1.4.3, 1.5.1-1.5.14, 

2.1.-2.5, 3.1.-3.14, 4.1, 4.2 - 4.8, 5.1.-5.3, 6.1-6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Митне право 

», з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того 

потребують; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; демонстрація здатності висловлення та аргументування 

власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання з 

дисципліни: «Митне право»; виявлення творчих здібностей у розумінні, 

викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу організації 

правової роботи; засвоєння основної та додаткової літератури 

дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни «Митне право», винесені на розгляд, 

засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни «Митне право» продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Митне право»; порушено логіку 

відповіді та висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни: «Митне право» виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 



1 

Питання з дисципліни: «Митне право» не розкриті; практичне завдання 

не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; 

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним або не 

зроблені; характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка 

складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає 

правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті. 

0 Відсутність на занятті 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Інформаційне та методичне забезпечення. 

Рекомендована література 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР; 

1.2. Акти міжнародного права: 

1.2.1. Конвенція про вільний транзит (Барселона, 20 квітня 1921 р.); 

1.2.2. Конвенція про спрощення митних формальностей (Женева, 3 

листопада 1923 р.); 

1.2.3. Конвенція про оцінку товарів в митних цілях (Брюссель, 15 

грудня 1950 р.); 

1.2.4. Генеральна угода про Тарифи і Торгівлю (ГАТТ) (Женева, 30 

жовтня  1947 р.); 

1.2.5. Митна конвенція про міжнародний транзит товарів (Конвенція 

ІТІ) (Відень, 7 червня 1971 р.); 

1.2.6. Міжнародна конвенція про гармонізацію та спрощення митних 

процедур. (Кіото, 18 травня 1973 р.);  

1.2.7. Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП  (Конвенція МДП) (Женева, 14 листопада 1975 

р.); 

1.2.8. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу з 

метою попередження, розслідування й покарання за митні правопорушення 

(Найробі, 9 червня 1977 р.);  

1.2.9. Конвенція ООН по боротьбі проти незаконного обороту 

наркотичних засобів й психотропних речовин (Відень, 20 грудня 1988 р.); 

1.2.10. Заключний Акт Уругвайського раунда ГАТТ (Марракеш, 15 

квітня 1994 р); 

1.2.11. Угода про створення Світової Організації Торгівлі  (СОТ) (1 

січня 1995 р.) 

1.3. закони: 

1.3.1. Господарський процесуальний кодекс України від 11 лиспоп. 1991 

р. №1798-ІІІ. 

1.3.2. Кримінальний кодекс України від 05  квіт. 2001 р. №2341-ІІІ. 

1.3.3. Митний кодекс України від 13 бер. 2012 р.  № 4495-IV. 

1.3.4.Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт. 

1991 р. № 996  

1.3.5. Закон України «Про транзит вантажів» від 20 жовт. 1999 р. № 

1172-ХІV. 

1.3.6. Закон України Про внесення змін до Митного кодексу України у 

зв’язку з проведенням адміністративної реформи від 4 липня 2013 року  № 

405-VII  

1.4. підзаконні акти: 

1.4.1. Указ Президента України (із змінами та доповненнями) «Про 

облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» 

від 07. листоп. 1994 р. № 659/94. 



1.4.2. Указ Президента України від 29 листоп. 1996 року за № 1145/96 

«Про Державну митну службу України» 

1.4.3. Указ Президента України ―Про заходи щодо забезпечення 

контролю за переміщенням товарів транзитом через територію України‖ від 14 

.лип. 1995 р. № 614/95 // Урядовий кур’єр, 18.07.95, №106. 

1.5. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного тощо): 

1.5.1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості 

товарів» від 09.04.2008 р. № 339 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої 

влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою 

податків та зборів (обов’язкових платежів)» від 21.07.2005 р. № 619 

[Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи 

звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 

митний кордон України» від 23.12.2004 р. № 1730 [Електронний ресурс] // 

www.rada.gov.ua. 

1.5.4. Наказ Державного комітету України з питань розвитку 

підприємництва «Про затвердження форми та порядку ведення Журналу 

відвідання суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами» 

від 10.08.1998 р. № 18 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.5. Наказ Державної митної служби України «Про забезпечення 

ефективного контролю за правильністю визначення митної вартості» від 

18.03.2008 р. № 233 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.6. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування 

ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при 

визначенні окремих форм митного контролю» від 27.05.2005 р. № 435 

[Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.7. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Положення про Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та 

аудиту» від 07.04.2009 р. № 307 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.8. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Порядку оформлення результатів проведення митними органами на 

підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних 

засобів, що переміщуються через митний кордон України» від 30.03.2006 р. 

№ 254 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.9. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Порядку розроблення профілів ризику, Порядку взаємодії структурних 

підрозділів Держмитслужби України, митних органів із Департаментом 

аналізу ризиків та аудиту при підготовці та опрацюванні пропозицій щодо 

розроблення профілів ризику та Положення про Експертну комісію із 



застосування системи аналізу та управління ризиками» від 16.08.2006 р. № 

694 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.10. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

Примірного положення та Примірної структури відділу організаційно-

контрольної роботи регіональної митниці (митниці)» від 22.11.2005 р.  

№ 1147 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.11. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження 

форми звiту про цiльове використання товарiв, увезених на митну територiю 

України зi звiльненням вiд оподаткування» від 06.04.2009 р. № 306 

[Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.12. Наказ Державної митної служби України «Про Порядок 

здійснення контролю за ввезенням на митну територію України окремих 

товарів цільового призначення» від 26.12.2003 р. № 913 [Електронний ресурс] 

// www.rada.gov.ua. 

1.5.13. Наказ Державної податкової адміністрації та Державної митної 

служби України «Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових 

органів при організації та проведенні спільних планових і позапланових 

перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» від 29.07.2004 р. № 

439/551 [Електронний ресурс] // www.rada.gov.ua. 

1.5.14. Наказ Державної податкової адміністрації та Державної митної 

служби України «Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових 

органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів 

товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності» від 12.07.2004 р. № 
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2. Підручники: 
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