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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів ЄКТС - 4 

Галузь знань 

10 «Природничі науки» 
Вибіркова  

 
Спеціальність  

101 «Екологія» 

Модулів - 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

3 
4-й   

Індивідуальне  

науково-дослідне  

завдання:  

Методики і методи 

визначення 

радіоактивного 

забруднення різних 

видів продуктів 

харчування. 

Семестр 

Загальна кількість  

годин — 120  

8-й   

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання:  

аудиторних — 4 

самостійної роботи  

студента — 10 

Освітній рівень: 

бакалавр 

20 год.   

Практичні 

20 год. 

 

Самостійна робота студента 

84 год.    

З них  аудиторна індивідуальна робота 

(АІР):  

 16 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. Співвідношення аудиторних годин до самостійної роботи студента 1:2,5 (для 

денної форми навчання). 
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2. Мета і завдання дисципліни 

Мета, завдання, компетентності, програмні результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни. Мета викладання навчальної дисципліни «Митний 

контроль» полягає в формуванні у студентів-екологів знань та умінь щодо процесу 

розмитнення товарів при здійсненні експортно-імпортних операцій, їх митного контролю та 

оформлення, з урахуванням умов дотримання екологічної безпеки, а також забезпечити 

розвиток екологічного мислення студентів. 

Завданнями. 

- вивчення теоретико-організаційних засад і нормативно-правової бази з митного 

контролю і митного оформлення;  

- набуття навиків організації митної роботи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти наступними 

компетентностями: 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

ФК 17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного 

законодавства. 

ФК 27. Здатність встановлювати порядок переміщення товарів через митний кордон 

України та здійснювати їх радіаційний та хіміко-аналітичний контроль у пунктах пропуску, 

проводити контроль за якістю сировини тваринного та рослинного походження, визначати 

фітосанітарну безпеку експортованої рослинної продукції. 

 

3. Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН 20. Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог 

екологічного законодавства. 

ПРН 24. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН 26. Використовувати методи та засоби радіаційного та хіміко-аналітичного контролю 

об’єктів, що перетинають державні кордони України, здійснювати контроль за якістю 

сировини тваринного та рослинного походження, визначати фітосанітарну безпеку 

експортованої рослинної продукції. 

ПРН 27. Знати зміст основних законодавчих та нормативних документів для здійснення 

прикордонного екологічного контролю. 
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4. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Юридично-правові основи митного контролю 

 

Тема 1. Митне право України як комплексна галузь права  

Митне право України. Поняття, предмет і метод митного права. Взаємозв’язок митного 

права з іншими галузями права. Система митного права: принципи і критерії її побудови. 

Джерела митного права: поняття, види і коротка характеристика. Конституція України як 

основне джерело митного права. Структура й основні положення Митного кодексу України. 

Норми митного права та митні правовідносини Державна митна політика: поняття, напрями 

і форми здійснення державної митної політики. Основні напрямки державної митної 

політики України. Принципи здійснення державної митної справи. Співвідношення митної 

справи та митної політики.  

 

Тема 2. Митні органи України як суб’єкти митного права  

Основні завдання і функції митної служби. Поняття, система та правовий статус митних 

органів України. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості 

правового статусу. Митниці. Митні пости. Спеціалізовані митні установи й організації, 

порядок їх створення, реорганізації і ліквідації. Митні лабораторії. Організація та завдання 

митної варти. Мета і завдання діяльності митних органів, їх функції. Форми та методи 

діяльності митних органів Взаємодія митних органів України з іншими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, з підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. Міжнародне співробітництво у митній справі.  

 

Тема 3. Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях  

Правовий статус працівників митної служби України. Права посадових осіб митних органів 

України. Обов’язки посадових осіб митних органів України. Порядок та умови 5 

проходження служби в митних органах. Система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників митних органів України. Правовий та соціальний захист 

працівників митних органів України. Обмеження, пов’язані зі службою в митних органах. 

Дисциплінарний статут. Соціальний захист працівників митної служби.  

 

Тема 4. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, транспортних засобів 

через митний кордон України  

Правове регулювання переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів через 

митний кордон України. Основні принципи переміщення товарів та транспортних засобів. 

Заборона щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. Обмеження 

щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. Переміщення товарів, що 

мають особливий правовий статус. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами.  

 

Тема 5. Поняття та види митного режиму  

Митний режим: правова природа, поняття та класифікація. Загальні правила застосування 

митних режимів. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. Імпорт. 

Реімпорт. Експорт. Реекспорт. Транзит. Тимчасове ввезення. Тимчасове вивезення. Митний 

склад. Вільна митна зона. Безмитна торгівля. Переробка на митній території України. 

Переробка за межами митної території України. Знищення або руйнування. Відмова на 

користь держави. Вибір та зміна митного режиму. 

 

Змістовий модуль 2. Види митного контролю та митне оформлення товарів 

 

Тема 6. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України  

Правове регулювання переміщення товарів та транспортних засобів комерційного 
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призначення. Основні принципи переміщення товарів та транспортних засобів. Заборона 

щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України. Обмеження щодо 

переміщення окремих товарів через митний кордон України. Переміщення товарів, що 

мають особливий правовий статус. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами.  

 

Тема 7. Організація та здійснення митного контролю  

Правове регулювання здійснення митного контролю. Поняття, види та принципи митного 

контролю. Методи здійснення митного контролю. Документи та відомості, необхідні для 

здійснення митного контролю. Зони митного контролю. Права митних органів щодо 

здійснення митного контролю. Звільнення від окремих форм митного контролю та від 

митного огляду. Форми митного контролю. Вибірковість форм митного контролю. 

Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем. Система управління 

ризиками. Пільгові процедури митного контролю. Митний контроль на водному транспорті. 

Митний контроль на залізничному транспорті. Організація митного контролю за 

міжнародними авіаперевезеннями. Митний контроль за автомобільними перевезеннями. 

Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України. 

 

Тема 8. Митне оформлення. Декларування  

Поняття та ознаки митного оформлення. Місце і час здійснення митного оформлення. 

Здійснення митного оформлення. Етапи митного оформлення. Митне декларування та 

порядок його здійснення. Форми митного декларування. Порядок митного декларування. 

Місце та строки декларування. Митна декларація та її різновиди. Вантажна митна 

декларація. Вимоги до вантажної митної декларації. Митно-правовий статус суб'єктів 

декларування. Декларант як суб'єкт митних правовідносин. Права та обов'язки декларанта. 

Права і обов’язки брокера. Підприємницька діяльність з надання митних послуг. 

Міжнародно-правове регулювання електронного декларування товарів: ключові моменти. 

Практика застосування норм європейського права у сфері електронного декларування 

товарів. 

 

Тема 9. Митний контроль за товарами, що переміщуються морським транспортом 

 Класифікація морських суден. Завдання, які вирішуються при здійсненні митного контролю 

за морськими суднами. Митний контроль та митне оформлення суден закордонного 

плавання. Оформлення експортних та імпортних вантажів, які переміщуються через митний 

кордон України морським транспортом. 

 

Тема 10. Митний контроль за переміщенням через митний кордон України 

енергоносіїв трубопровідним транспортом. Митний контроль та митне оформлення 

електроенергії  

Принципи організації митного контролю та митного оформлення енергоносіїв. Порядок 

митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, природного газу, що 

переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом. Особливості 

митного контролю електроенергії, що переміщується лініями електропередач. 

 

Модуль 2 

Теми для самостійного опрацювання (СРС, ІНДЗ) 

 

Тема 11. Особливості митного оформлення товарів та інших предметів, що 

переміщуються громадянами через митний кордон України  

Види митних декларацій і документів митного оформлення товарів та інших предметів, що 

переміщуються громадянами. Уніфікована митна квитанція МД1, порядок заповнення. 

Порядок ввезення і вивезення громадянами. 

 

Тема 12. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, товарів 
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та інших предметів 

Порядок переміщення фізичних осіб через митний кордон України. Порядок здійснення 

огляду та переогляду ручної поклажі та багажу. Підстави та порядок проведення особистого 

огляду громадян. 

 

Тема 13.   Організація митного контролю 

Сутність та особливості проведення митного контролю. Межі зони митного контролю, 

спрощений митний контроль.  

Митна варта: основні завдання, права. Охорона і супроводження підакцизних товарів. 

Розрахунок часу, витраченого групою митної варти на супроводження між пунктами 

транзиту. 

Спеціальні види контролю на митному кордоні України: ветеринарний, карантинний, 

екологічний та гомологічний. 

 

Тема 14. Незаконне переміщення предметів через митний кордон 

Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Механізм 

розпізнавання дій, які підпадають під визначення «контрабанда». Основні види порушень 

митних правил та відповідальність за їх скоєння. Відповідальність за контрабанду та 

порушення митних правил. 

Проблеми в галузі боротьби з контрабандою та ПМП 

Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення. Склад митного 

адміністративного правопорушення. 

Поняття контрабанди як кримінального злочину. 

 

Тема 15. Провадження у справах про порушення митних правил  

Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Процесуальні 

дії. Підстави порушення справи про митні правопорушення. Строки провадження про 

порушення митних правил. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог 

митного законодавства. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у 

справах про порушення митного законодавства. Виконання постанов митних органів про 

накладення стягнення за порушення митного законодавства. Вилучення товарів і 

транспортних засобів. Спрощена форма застосування стягнення при порушені митних 

правил.  

 

Тема 16. Україна – суб’єкт міжнародного митного права  

Поняття міжнародного митного права та його вплив на розвиток митного права України. 

Правові засади міжнародного митного співробітництва України. Митна служба України та 

міжнародні організації. Регіональне митне співробітництво. Міжнародне співробітництво 

правоохоронних і контролюючих органів у сфері боротьби з митними кримінальними 

правопорушеннями. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  
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Змістовий модуль 1.  

Юридично-правові основи митного контролю 

Тема 1. Митне право 

України як комплексна 

галузь права 

10 2 2   6       

Тема 2. Митні органи 

України як суб’єкти 

митного права 

10 2 2   6       

Тема 3. Служба в митних 

органах, спеціалізованих 

митних установах і 

організаціях 

10 2 2   6       

Тема 4. Правове 

регулювання переміщення 

товарів, предметів, 

транспортних засобів через 

митний кордон України 

10 2 2   6       

Тема 5. Поняття та види 

митного режиму 
10 2 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 1.  
50 10 10   30       

Змістовний модуль 2. 

Види митного контролю та митне оформлення товарів 

Тема 6. Переміщення та 

пропуск товарів і 

транспортних засобів 

комерційного призначення 

через митний кордон 

України 

10 2 2    6       

Тема 7. Організація та 

здійснення митного 

контролю 

10 2 2   6       

Тема 8. Митне оформлення. 

Декларування  
10 2 2   6       

Тема 9. Митний контроль за 

товарами, що 

переміщуються морським 

транспортом 

10 2 2   6       

Тема 10. Митний контроль 

за переміщенням через 

митний кордон України 

енергоносіїв 

трубопровідним 

транспортом. Митний 

контроль та митне 

оформлення електроенергії  

10 2 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 2.  
50 10 10   30       

Модуль 2 

СРС, ІНДЗ 
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Тема 11. Особливості 

митного оформлення 

товарів та інших предметів, 

що переміщуються 

громадянами через митний 

кордон України 

4     4       

Тема 12. Порядок 

переміщення та пропуск 

через митний кордон 

України осіб, товарів та 

інших предметів 

4     4       

Тема 13.   Організація 

митного контролю 
4     4       

Тема 14. Незаконне 

переміщення предметів 

через митний кордон 

4     3       

Тема 15. Провадження у 

справах про порушення 

митних правил 

4     3       

Тема 16. Україна – суб’єкт 

міжнародного митного 

права 

     2       

Разом за модулем 2.  20     20       

Усього годин 120 20 20     80       

 

 
6. Теми практичних занять 

№ 

з/ п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Характеристика основ митної системи України 2 

2 Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД 2 

3 Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, товарів та 

інших предметів 

2 

4 Декларування митної вартості товарів 2 

5 Організація митного контролю 2 

6 Порядок здійснення митного контролю та пропуску через митний кордон 

транспортних засобів, які належать громадянам 

2 

7 Порядок переміщення через митний кордон об’єктів інтелектуальної власності 2 

8 Незаконне переміщення предметів через митний кордон 2 

9 Екологічний контроль на митницях 2 

10 Контроль переміщення рослин, тварин, небезпечних і токсичних речовин 2 

 Разом  20 
 

7. СРС, ІНДЗ 

1. Характеристика митної системи України. 

2. Органи державного регулювання митної служби України. 

3. Структура Державної фіскальної служби України. 

4. Аналіз діяльності митної служби України за роки функціонування. Роль та місце 

митної справи в економічному розвитку України на сучасному етапі. 

5. Взаємодія Державної фіскальної служби України, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади при виконанні покладених на них 

завдань. 
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6. Порядок взаємодії Державної фіскальної служби України з іншими державними 

установами, організаціями у боротьбі з митними правопорушеннями 

7. Характеристика системи митного оформлення.  

8. Зовнішньоторговельні документи. 

9. Характеристика системи митного оформлення. 

10. Зовнішньоторговельні документи. 

11. Декларування митної вартості товарів. 

12. Порядок заповнення граф уніфікованої митної квитанції. 

13. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, товарів та 

інших предметів. 

14. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 

15. Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення.  

16. Сутність та особливості проведення митного контролю. 

17. Спеціальні види контролю на митному кордоні України. 

18. Митна варта. 

19. Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 

20. Проблеми в галузі боротьби з контрабандою та ПМП.  

21. Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення. Склад 

митного адміністративного правопорушення.  

22. Поняття контрабанди як кримінального злочину. 

23. Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом.  
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 – відео метод у поєднанні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота.  

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО2 – усне або письмове опитування; 

МО4 – тестування; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист результатів практичних робіт; 

МО10 – залік.  

 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет, інше обладнання (дозиметри, радіометри, лабораторний посуд тощо) для: 

- комунікації та опитувань, 

- виконання домашніх завдань, 

- виконання завдань практичної роботи, 

- виконання завдань самостійної роботи, 

- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль), 

- АІР. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності. 

 



11 

 

Політика дисципліни 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про 

академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, 

Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. Кожен викладач 

ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки здобувачів вищої освіти на 

заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; 

(не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; правила користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; відповідальність за несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

 

Політика доброчесності 

 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен дотримуватись 

політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти 

він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

Основні складові політики доброчесності: 

 Складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб. 

 Надавати для оцінювання лише результати власної роботи. 

 Не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших студентів. 

 Не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань студентів.  
 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма контролю: залік.  

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, 

загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 

вивченні дисципліни.  

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про оцінювання 

знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

  

Суми 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компе- 

тент- 

ності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А Відмінно  

здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 

здібності, вміє 

самостійно здобувати 

знання, без допомоги 

викладача знаходить і 

опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє 

використовувати набуті 

знання і вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних 

ситуаціях, переконливо 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зарахо-

вано 
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аргументує відповіді, 

самостійно розкриває 

власні 

здібності 

82-89 В Дуже добре 

здобувач вищої освіти 

вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 

практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі 

у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструк- 

тивно-

варіатив-

ний) 

добре 

74-81 С Добре  

здобувач вищої освіти 

вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

керівництвом 

викладача, загалом 

самостійно 

застосовувати її на 

практиці; контролювати 

власну діяльність; 

виправляти помилки, з-

поміж яких є суттєві, 

добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D Задовільно  

здобувач вищої освіти 

відтворює значну 

частину теоретичного 

матеріалу, виявляє 

знання і розуміння 

основних положень, за 

допомогою викладача 

може аналізувати 

навчальний матеріал, 

виправляти помилки, з-

поміж яких є значна 

кількість суттєвих 

Середній 

(репродук-

тивний) 

задовільно 

60-63 Е Достатньо  

здобувач вищої освіти 

володіє 

навчальним матеріалом 

на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину 

його відтворює на 

репродуктивному 

рівні 

35-59 FХ 

Незадовільно  

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу 

Низький 

(рецептив- 

но-продук- 

тивний) 

незадовільно 

не 

зарахо-

вано 

1-34 F 

Незадовільно  

з обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і 

відтворення окремих 

фактів, елементів, 

об'єктів 

Низький 

(рецептив- 

но-продук- 

тивний) 

незадовільно 

не 

зарахо-

вано 
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Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 

рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 

(модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за 

практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, 

підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише 

під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни  

«Митний контроль» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума Змістовий модуль № 

1 

Змістовий модуль № 

2 

Модуль №3 

ІНДЗ або АІР 

Т1 Т2,2 Т4,5 Т6 Т7,8 Т9,10 Т11,12,13 Т14,15,16 

 20 100 
6 10 10 4 8 8 7 7 

Модульний контроль 

- 6 

Модульний контроль 

- 6 

Модульний контроль - 

6 

 

 

Питання для підготовки до підсумкового контролю (залік) 

Організаційні засади діяльності ДМСУ. Еволюція митної системи в Україні.  

Державне регулювання митної справи в Україні. 

Форми та основні напрямки взаємодії органів державної влади з митними органами, 

спеціалізованими митними установами та організаціями. 

Порядок погашення податкових зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед 

бюджетними з податків і зборів (обов’язкових платежів). 

Специфіка здійснення митного оформлення ЗЕД.  

Декларування митної вартості товарів. 

Порядок та особливості митного оформлення ЗЕД. 

Комплекс заходів системи митного оформлення.  

Процедура акредитації суб’єкта ЗЕД. 

Характеристика системи митного оформлення. 

Зовнішньоторговельні документи. 

Декларування митної вартості товарів. 

Порядок заповнення граф уніфікованої митної квитанції  

Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 

Проблеми в галузі боротьби з контрабандою та ПМП.  

Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення.  

Склад митного адміністративного правопорушення.  

Поняття контрабанди як кримінального злочину. 

 Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.  

Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, товарів та інших 

предметів. 

Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 

Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення.  

Сутність та особливості проведення митного контролю. 

Спеціальні види контролю на митному кордоні України. 

Митна варта. 

Особливості переміщення через митний кордон України окремих видів товарів.  

Мета сертифікації товарів.  
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Пропуск на територію України товарів (продукції), що підлягають сертифікації. 

Митне оформлення судна при відході за кордон. 

Акцизна та попередня митні декларації.  

Випуск у вільний обіг товарів, які супроводжуються сертифікатом відповідності. 

Декларування вантажів, що переміщуються наземним і морським транспортом. 

 

 
 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Митний кодекс України від 13.03.2012. 

2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про митну справу в Україні ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, № 

44, ст.575 ) 

3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Єдиний митний тариф ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, №19, 

ст.259 Н Вводиться в дію Постановою ВР №2098-12 від 05.02.92, ВВР 1992, №19, ст.260 ) 

4. Митна справа (підручник) / Крисоватий А.І., Герчаківський С.Д. та ін. - 2014. - 540с 

5. Іващук І. Митна справа: Навчальний посібник. -Вид. 2-ге. -Тернопіль, ТАНГ, 2002. 

6. Тележенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики 

зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. для студентів вищ. та сер. срец. навч. 

закладів. - К.: AT "Август", 2011. -422с. 

7. Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2012. -310с. 

8.  

9. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2010 р. №50-51. 

10. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003 р. №40-44. 

11. Земельний кодекс України// Відомості Верховної Ради України, 2002 р. № 3-4. 

12. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України, 1994 р. №36. 

13. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 1995 р. №24. 

14. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2006 р. №21. 

15. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців” // 

Відомості Верховної Ради України, 2003 р. №31-32. 

16. Закон України “Про митний тариф України” // Відомості Верховної Ради України, 2007 р. 

№36-43, 2009 р. № 32-37. 

17. Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ “ Про збір та облік єдиного внеску  на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування// Відомості Верховної Ради України, 

2010. 

18. Постанова КМ України від 21.05.2014 р. № 236 “Про Державну фіскальну службу України“. 

19. Постанова КМ України від 06.08.2014 №311 "Про утворення територіальних органів 

Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України" 

20. Наказ Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 «Про затвердження форм та 

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість»  

21. Наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 «Про затвердження форми 

податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної»  

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569 «Деякі питання електронного 

адміністрування податку на додану вартість» зі змінами та доповненнями  

23. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1128 «Про затвердження Порядку 

визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право 

на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість» 

24. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.14 № 1130 "Про затвердження Положення 

про реєстрацію платників податку на додану вартість" 
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25. Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 "Про затвердження форми 

декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного 

податку"  

26. Наказ ДПС України від 30.11.12 № 1089 "Про затвердження Узагальнюючої податкової 

консультації про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на 

підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб’єктами господарювання норм 

Податкового кодексу України" 

27. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1260 «Про затвердження Порядку проведення 

розрахунку суми зменшення акцизного податку» 

28. Постанова КМ України від 27.12.10 №1251 «Про затвердження Положення про 

виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів» 

29. Наказ Міндоходів від 30.12.13 № 872 "Про затвердження форми Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємства" 

30. Наказ Міндоходів від 06.02. 14 № 121 "Про затвердження форми Податкової декларації з 

податку на прибуток банку"  

31. Наказ Міндоходів України від 27.01.2014 № 84 "Про затвердження форми Податкової 

декларації з податку на доходи (прибуток) страховика"  

32. Наказ Міндоходів від 16.12.13 № 810 "Про затвердження форми Податкової декларації про 

результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та 

Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення 

юридичної особи" 

33. Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.13 №610 "Про затвердження форм та 

Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які 

провадять діяльність на території України через постійне представництво " 

34. Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.13 № 37 "Про затвердження Положення про 

Реєстр неприбуткових установ та організацій" 

35. Наказ Міндоходів від 11.12.13 № 794 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і 

витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку 

ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного 

доходу"  

36. Наказ Міндоходів України від 11.12.13 № 795 "Про затвердження форми довідки про подану 

декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про 

відсутність податкових зобов’язань з такого податку) та Порядку її заповнення" 

37. Наказ Міндоходів від 27.12.13 № 856 "Про затвердження форми Квитанції про прийняття 

податків і зборів"  

38. Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.15 № 415 "Про затвердження форми 

Податкової декларації з транспортного податку" 

39. Наказ Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 “Порядок обліку платників податків і 

зборів”  

Додаткова 

40. Гавриленко Н.В. Податкова система: посіб. / Н. Гавриленко. – К.: Кондор, 2010.−328с.  

41. Власюк Н.І. Податкова система згідно Податкового кодекса України [текст] / Н. Власюк. – 

К.: Кондор, 2012.−428.  

42. Гребельник О.П. Основи митної справи: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.- 600 с.  

43. Дроб’язко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. пос. [текст] / С. 

Дроб’язко. – К.: Кондор, 2012.−416.   

44. Іванов Ю.В. Податкова система:підручник. / Ю.В. Іванов – К.: Атика, 2009. – 920 с. 

45. Карвацка Н.С. Митна справа: методичні вказівки до вивчення курсу та виконання курсової 

роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент». – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 

122 с. 

46. Лютий І.О. Податкова система: Навч. пос. рек. МОНУ / І. Лютий І.−К.:ЦУЛ, 2009.−456с. 

47. Митний кодекс України [ел. ресурс] .- Режим доступу: www.rada.gov.ua 

http://www.rada.gov.ua/
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48. Онисько С.М. Податкова система: підр. / [Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В]; за заг. 

ред. С.М. Онисько. – [4-те вид. випр. і доп. ]. – Львів: «Магнолія – 2006», 2009. – 336 с. 

49. Панчук А.В. Податкова система України : ОКЛ [Текст] / А. Панчук. – К.: ТОВ «Кондор», 

2012. – 106 с. 

50. Податкова система: навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Лютий М.О., Демиденко Л.М., Романюк 

М.В. та ін.]; за ред. І.О. Лютого. - К.: ЦУЛ, 2009. – 456 с.  

51. Пригива Н.Ю. Податкове право: навч. посібн./ Н. Пригива Н. – К. : ЦУЛ, 2010.−368с. 

52. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва: навч. посіб. [текст] / Л. 

Сідельникова. – К.: ТОВ «Кондор», 2013. – 424 с. 

53. Сідельникова Л. П. Податкова система: навч. посіб. [текст] / Л. Сідельникова. – К.: ТОВ 

«Кондор», 2012. – 642 с. 

54. Тюріна Н.М. Карвацка Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. навчальний 

посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408 с. 

55. Фрадинський О.Н. Основи оподаткування: посібн. / О. Фрадинський. −К.: Кондор, 2010. -

340с. 

56. Митна справа. У 3-х томах. Том 1: Навч.посібник. – Курс лекцій / За ред. Войцещука А.Д. – 

К.: Видавництво ТОВ “ВД Манфактура”, 2006. – 412 с. 

57. Митна справа. У 3-х томах. Том 2: Навч.посібник. – Курс лекцій / За ред. Войцещука А.Д. – 

К.: Видавництво ТОВ “ВД Манфактура”, 2006. – 464 с. 

58. Митна справа. У 3-х томах. Том 3: Навч.посібник. – Курс лекцій / За ред. Войцещука А.Д. – 

К.: Видавництво ТОВ “ВД Манфактура”, 2006. – 440 с. 

59. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. – К.: Знання, 2006. – 394 с. 

60. Основи митної справи: Навч.посібник / К.: Товариство ”Знання”, КОО, 2002. – 318 с. 

61. Владимиров К.Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: навчальний посібник. – 2-е вид. – 

Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с. 

62. Гребельник О.П. Митно-тарифна політиказа умов трансформації економічної системи: 

Монографія. – Киів.нац.торг-екон.ун-т, КНЕУ, 2001. – 488 с. 

63. Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с. 

64. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. -248 

с. 

65. Зельниченко О.І., Михайлов В.І., Тихонова Н.П. Митна справа. – К.: Київ. держ.торг-

екон.ун-т, 2000. – 78 с. 

66. О. Єгоров “Функціональна система митно-тарифного регулювання на етапі інтеграції 

України до СОТ”, Вісник АМСУ, 2004р. №1. 

67. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. 

Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман. – Дніпропетровськ, ДДФЕІ, 2002. – 580 с. 

68. Основи митної справи: Навч. посібник/ За ред. П.В.Пашка. – 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Т-во 

«Знання», КОО, 2002. – 318с. 

69. Основы таможенного дела в Украине Учебн. пособие/ Под. ред. Н.Н.Каленського, 

В.П.Пашка. – К.: О-во "Знання" – КОО, 2003.- 493с. 

70. Рисіч Й., Новосад Б., Морозов О. Історія митної справи та митної політики в Україні: 

Навчальний посібник. -Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2000. - 68 с. 

71. Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. Навчально-

методичний посібник. – Київ, 2007. -330 с. 

72. Яремко Л.А., Полякова Ю.В. Міжнародні митні регулятори. – Львів: вид-во ЛКА, 2006. – 

231с. 
 

Посилання на сайти 
1. Офіційний сайт Президента України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/. 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/. 

http://www.president.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
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3. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.budget.rada.gov.ua/. 

4. Офіційний сайт Урядового порталу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/. 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/. 

6. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx. 

7. Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ndfi.minfin.gov.ua/. 

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index  

9. Офіційний сайт Державної фіскальної служби. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://minrd.gov.ua/ 

10. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ 

11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

12. Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр» . [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.ukurier.gov.ua/. 

13. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського . [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

14. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника. [Електронний 
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