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1. Перелік завдань за темами навчальної дисципліни  

«Митне право» 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОГО ПРАВА 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Цілі та функції митного права.  

2. Джерела митного права.  

3. Співвідношення митного права і системи митного законодавства.  

4. Характеристика загальної та особливої частин митного права. 

5. Реформа митного права в Україні в контексті сучасних 

трансформаційних процесів в економіці. 

6. При проведенні митного контролю потягу “Київ-Софія” Ануфрієв, ні 

усно, ні письмово не заявив про наявність у нього будь-якої валюти. Це 

здалося  інспектору підозрілим, а оскільки часу до відправлення потягу не  

залишилося, то він здійснив адміністративне затримання Ануфрієва. Після 

цього отримав по телефону дозвіл заступника начальника митниці на 

проведення особистого огляду, під час якого в Ануфрієва виявлено 10 000 

дол. США. Як слід кваліфікувати дії інспектора і Ануфрієва? Дайте 

юридичну оцінку ситуації з посиланням на відповідні норми чинного 

законодавства. 

 

ТЕМА 2. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Митно-тарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі.  

2. Митно-тарифна політика України.  

3. Заходи нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі.  

4. Митна безпека в контексті  захисту економічних інтересів держави.  

5. Основні принципи митного регулювання ЗЕД.  

6. Митна територія і митний кордон.  

7. Законодавчо-нормативне  регулювання ЗЕД.  

 

ТЕМА 3. МИТНІ РЕЖИМИ 

Питання для самостійного вивчення: 

Основні характеристики та особливості видів митних режимів :  

1. Імпорт, 

2. Експорт,  

3. Реімпорт,  

4. Реекспорт, 

5. Транзит,  

6. Тимчасове ввезення,  

7. Тимчасове вивезення,  

8. Митний склад,  

9. Вільна митна зона,  

10. Безмитна торгівля,  



11. Переробка на митній території,  

12. Переробка за межами митної території,  

13. Знищення або руйнування,  

14. Відмова на користь держави.  

15. Під час проведення інвентаризації на митному ліцензійному складі 

митницею виявлено недостачу товарів: двох пилососів та велосипеда, що за 

складськими документами тут зберігалися. Крім того, виявлено товари, які 

підлягають вивезенню за межі України в режимі “експорт”, що зберігалися 

понад 12 місяців. На знання якого кола питань розраховане дане завдання? 

Якими мають бути дії митниці? Визначте строки зберігання товарів у режимі 

“митний склад”. 

 

ТЕМА 4.  МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Процедура декларування товарів і транспортних засобів.  

2. Поняття  митної декларації.   

3. Види митних декларацій.  

4. Попередня митна декларація.  

5. Тимчасова і періодична митна декларація.  

6. Додаткова декларація.  

7. Обов'язки, права  та відповідальність декларанта і уповноваженої ним 

особи.  

8. Помилки у митній декларації.  

9. Зміна, відкликання та визнання митної декларації не дійсною. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН 

УКРАЇНИ, ТОВАРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ГРОМАДЯН 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Порядок та форми митного контролю.  

2. Здійснення митного контролю.  

3. Митні експертизи.  

4. Особливі процедури митного контролю.  

5. Система управління ризиками.  

6. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами.  

7. Вивезення громадянами за межі України товарів та грошових коштів.  

8. Ввезення громадянами в Україну товарів та грошових коштів.  

9. Пропуск через митний кордон.  

10. Документи, необхідні для пропуску.  

11. Громадянин України Цапенко при виїзді у приватних справах 

пред’являє на митний контроль: 5 золотих виробів для особистого 

користування, серед яких старовинний кишеньковий годинник у золотому 

корпусі, 2 золотих персні без клейма державної проби; кавовий 



порцеляновий сервіз; 6 000 дол. США. Крім того, Цапенко пред’являє виїзну 

декларацію 2-річної давності на 2 000 дол. США. На знання яких питань 

розраховане дане завдання? Що і на яких умовах може бути пропущено? 

12.  Із Польщі на адресу ТОВ “Корунд” прибуло 15 т цибулі. Цибулю 

записали в накладній як суху приправу, що пере правляється в непридатному 

для перевезення контейнері. За час перевезення цибуля зіпсувалася, а 

представник ТОВ “Корунд” відмовився від товару. На знання якого кола 

питань розраховане дане завдання? Чи були у ТОВ “Корунд” підстави для 

відмови від товару? Якими є правові наслідки відмови? У який митний 

режим може бути задекларовано товар? За чий рахунок у цьому випадку 

знищується товар та проводяться інші необхідні організаційні заходи? 

 

ТЕМА 6. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ 

УКРАЇНИ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Особливі, контрольні поставки через митний кордон контрабандних 

наркотичних засобів та інших подібних речовин.  

2. Право на оперативно-розшукову діяльність митних органів.  

3. Переміщення товарів під негласним контролем. 

4. На адресу ТОВ “Агро-Овен” (Україна, Дніпропетровська обл., 

Магдалинівський р-н, с. Оленівка) 06.02.2012 р. від “Leticia limited Birpin” 

(Британські острови) та від “Aryt food for krips comp” (Бельгія), згідно з 

попередньою декларацією № 11000/2/30920, автомобільним транспортом 

надійшов вантаж – каркаси курячі, морожені, вагою 20 000 кг, загальною 

вартістю 27 660 грн. Під час здійснення митного контролю вантажу, який 

знаходився під митним контролем на митному ліцензійному складі, виявлено 

пошкодження пломб митного забезпечення, накладеного інспектором 

Дніпровської митниці, а саме пломби № 110/024. Представник ТОВ “Агро-

Овен” Рудко пояснив, що такі дії були вимушеними в зв’язку з 

недопущенням простою автомобіля. Чи було в даному випадку порушення 

митних правил? Якщо так, хто в даному випадку буде нести відповідальність 

за порушення митних правил? 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ  

МИТНИХ ОРГАНІВ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Проходження служби в митних органах та організаціях.  

2. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб 

митної служби України.  

3. Правовий захист працівників митної служби України.  

4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими 

особами митної служби України.  

5. Соціальний захист працівників митної служби України органів.  

 



ТЕМА 8. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ 

ПРАВИЛ 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Розкрити порядок виконання постанов митного органу про 

накладання адміністративних стягнень за порушення митних правил.  

2. ТОВ “Мрія” 04.02.2011 р. оформило ВМД типу 31 АТЗ на вивезення 

за межі митної території України транспортного засобу (напівпричіп) під 

зобов’язання про надання документів, необхідних для здійснення митного 

контролю, у строк до 04.01.2012 р. Станом на 18.02.2012 р. вказаний вище 

транспортний засіб та документи в митний орган надані не були. За 

поясненнями керівника ТОВ “Мрія” документи на вищеназваний 

транспортний засіб не були надані у зв’язку з тим, що напівпричіп продано. 

Чи вбачаються в діях ТОВ “Мрія” ознаки порушення митних правил? 

 

 

2. Вимоги щодо виконання завдань 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 

При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times 

New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання 

тексту по ширині; розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та 

нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе 

має бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують 

увагу на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 



Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

2.2. Друге завдання – Складання фабули практичної задачі 

Необхідно: 

1) самостійно та індивідуально знайти за допомогою веб-сервісу 

«Єдиний державний реєстр судових рішень» (http://www.reyestr.court.gov.ua/) 

матеріали (судові рішення) однієї судової справи в сфері виконання судового 

рішення.  

2) проаналізувати відповідні матеріали; 

3) скласти фабулу практичної задачі відповідно до обставин справи. 

Основні вимоги:  

1)  Задача повинна мати достатній рівень складності, бути 

розрахованою не на пряме застосування 1-2 норм права, а на здійснення в 

ході її вирішення більш-менш комплексного тлумачення та застосування 

низки норм, які регулюють відповідні правовідносини. 

2) Роздруковані судові рішення, на основі яких виконувалося завдання, 

мають бути додані до роботи у вигляді додатків. 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) передбачити додаткові (альтернативні) умови для задачі, які можуть 

змінити її вирішення; 

2) передбачити складання за умовами задачі юридичних документів. 

 
3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

Студент самостійно вивчає визначені у робочій навчальній програмі 

питання для самостійної роботи. Їх обговорення на семінарському чи 

практичному занятті оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу.  

Конспект підготовки питань з самостійної роботи оцінюється окремо у 

балах, що входять у показник самостійної роботи, а саме:  

0 балів – відсутність конспекту,  

1-3 бали – за наявність конспекту і якість самостійної підготовки. 

Крім того, вивчаючи кожну тему і готуючись до семінарського чи 

практичного заняття, студент самостійно розв’язує задачі, запропоновані у 

робочій навчальній програмі, з обґрунтуванням їх вирішення у письмовій формі в 

конспекті (по кожній темі не менше 1 задачі). Оцінюється окремо у балах, що 

входять у показник самостійної роботи, від 0 до 2 балів:  

0 балів за відсутність або неналежне виконання завдання,  

1 бал – у разі наявності незначних помилок,  

2 бали – за докладне і правильне обґрунтування вирішення задачі. 

Обговорення на семінарському чи практичному занятті розв’язання задач 

оцінюється загальною оцінкою за аудиторну роботу. 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/


Складання 15 тестових завдань з однієї теми змістового модуля при 

дотриманні нижчезазначених вимог може бути максимально оцінено у 4 бали, які 

поділяються за рівнем: 

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4; 

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5, при цьому не 

допускаються варіанти на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є 

правильною» тощо.  

Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) 

допускається із пропорційним зменшенням кількості балів.  

Студент може скласти 1 комплект тестових завдань з одного змістового 

модуля. 

Тестові завдання, складені несамостійно, не оцінюються. 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 3 бали, які 

складаються з: 

1 бал – за формулювання умов задачі; 

2 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу. 

Складання однієї ситуаційної задачі є обов’язковою. Студент може скласти 2 

ситуаційні задачі з одного змістового модуля. 

Аналіз судового рішення, іншого документа з юридичної практики 
оцінюється у 4 бали, які складаються з: 

1 бал – за текст рішення (документа) з обов’язковим зазначенням посилання 

(для рішення) на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua. 

3 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення (документа), оформлений 

власноруч.  

Текст рішення (документа) без аналізу не оцінюється. 

Допускається підготовка одного аналізу з одного змістового модуля. 

Підготовка одного аналізу з одного змістового модуля є обов’язковою. 

Підготовка реферативного повідомлення за матеріалами публікацій в 

наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми 

цивільного процесуального права, що стосуються тем модуля. Кожне реферативне 

повідомлення оцінюється у 3 бали, які складаються: 

1 бал – за наявність ксерокопії наукової публікації; 

2 бали – за обґрунтований аналіз наукової проблеми за публікацією. 

Дублювання наукових матеріалів не допускається. 

Підготовка одного реферативного повідомлення є обов’язковою. Студент 

може підготувати 3 реферативних повідомлення з одного змістового модуля. 

Підготовка мультимедійної презентації у форматі PowerPoint (з наданням 

електронного варіанту) теми навчальної дисципліни оцінюється: 

4 бали – якщо презентація складається з 15 і більше слайдів; 

3 бали – якщо презентація складається з 10-14 слайдів; 

2 бали – якщо презентація складається з 7-9 слайдів. 

Не допускаються однакові презентації, тобто скопійовані у інших студентів. 

Творчий підхід, ретельність підбірки матеріалу при підготовці презентації 

додають студенту ще 1 бал. 

Підготовка однієї презентації з модулю є обов’язковою для кожного 

студента. 

Заохочувальні аспекти, які можуть вплинути на якість результатів 

вивчення навчальної дисципліни, дозволити отримати додаткові бали: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/


Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки 

на засіданнях наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне 

засідання. 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячному засіданні 

наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів. 

Наукові публікації, конкурсні роботи здобувачів вищої освіти  

оцінюються до 15 балів. 

Диференціація оцінювання наукової роботи здобувачів вищої освіти 

залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості 

оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових 

заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків здобувача 

вищої освіти. 
 


