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(до 1000 друкованих знаків) 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань про митне законодавство та транспортне право, його особливості, історію розвитку та 
подальші перспективи. 
Завдання: знати повноваження та функції державних інституцій у митній та транспортній сфері; джерела митного та транспортного права; 
забезпечити володіння системою знань про митний контроль; вміти аналізувати митно-правові норми, здійснювати їх пошук та систематизацію, 
аналізувати сучасний стан та перспективи розвитку митного законодавства; навчити вмінню правильно застосовувати знання для проходження 
митного контролю. 
Набуття компетентностей: 
 Загальні компетентності (ЗК): розуміння місця і ролі митного та транспортного права в професійній діяльності, соціально-економічному 
розвитку суспільства. 
 Фахові (спеціальні) компетентності (ФК): вміти використовувати засоби і методи права у сфері організації митних та транспортних 
відносин, навчитися здобувати правові знання щодо порядку публічного управління транспортною галуззю економіки, державного регулювання 
та державного контролю транспортно-господарської діяльності, системи норм міжнародного права та національної правової системи у сфері 
транспорту, особливостей засобів, методів та форм правового регулювання господарської діяльності на транспорті, видів норм-санкцій 
юридичної відповідальності за вчинення правопорушень. 
 



СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/лабораторні, 
практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1 

1. Загальні 
положення теорії 
митного права 

1/2 

Знати наступне:  
1. Поняття, предмет та 
метод митного права 
2. Місце митного права 
у системі права України 
3. Принципи митного 
права 
4. Митні 
правовідносини і їх 
елементи 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
Поняття митного права 
Предмет митного права 
Метод митного права 
Зв'язок митного права з конституційним правом 
Зв'язок митного права з адміністративним правом 
Зв'язок митного права з фінансовим правом 
Зв'язок митного права з цивільним правом 
2. Розв'яжіть ситуаційну задачу. 
Громадянин України К., який мав намір виїхати за кордон на 
власному автомобілі на тиждень до хворого родича, який 
проживає у сусідній Білгородській обл., звернувся до 
інспектора митного поста із запитанням про порядок 
тимчасового виїзду за межі України фізичних осіб, кількість 
дозволених до вивезення особливих речей, валюти, лікарських 
засобів. Інспектор митного поста відмовився відповідати на 
запитання, зазначивши, що митні органи не зобов’язані 
інформувати громадян, адже всі нормативні акти з митних 
питань публікуються в офіційних виданнях. Що стосується 
оформлення автомобіля, то з цим питанням необхідно 
звертатися до митного брокера. 
 
Чи правомірною є відмова інспектора митного поста? 
Відповідь обґрунтуйте. 

9 

2. Митне 
регулювання і митне 
законодавство 1/2 

Знати наступне: 
1. Виникнення і 
розвиток правового 
регулювання митної 
справи 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
правове регулювання митної справи України в різні періоди 
історії. 
митні інтереси України 

9 



2. Поняття митного 
регулювання і митного 
законодавства 
3. Джерела митного 
права 

митна безпека  
митне регулювання 
предмет митного регулювання 
зміст митного законодавства у вузькому та широкому 
розумінні 
основні джерела митного права 
2. Розв'яжіть ситуаційну задачу. 
Громадянин Петренко 10 листопада 2014р. маючи намір 
виїхати на декілька днів для відвідування хворого родича, який 
проживає в сусідній Ростовській області, звернувся до 
інспектора митного поста із запитанням про порядок 
тимчасового виїзду за межі України фізичних осіб, про 
можливу кількість вивезення валюти і лікарських засобів. 
Інспектор відмовився відповідати на ці запитання. Відмову 
мотивував тим, що митні органи не зобов’язані інформувати 
громадян про зміст нормативних актів у сфері митної справи. 
Про їх зміст громадянин може ознайомитись у відповідних 
нормативних актах. 
 
Чи правомірна відмова інспектора митного поста? Яким є 
порядок опублікування та оприлюднення митних нормативно-
правових актів? 

3. Митна справа та 
митна політика 

1/2 

Знати наступне: 
1. Митна територія і 
митний кордон України. 
2. Поняття, структура та 
зміст митної справи 
3. Зміст митної справи 
4. Державна політика у 
сфері державної митної 
справи 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
Митна територія України  
Державний кордон України 
Митна справа 
Зміст митної справи 
Митна справа як напрям реалізації зовнішньої політики країни  
Митна справа як засіб забезпечення безпеки держави 
2. Заповніть таблицю. 
Вивчити географічне розташування регіональних митниць 
України та заповнити наступну таблицю: 
№ 
з/п 

Митна 
установа, код 

Митний 
пост 

Пункт 
пропуску 
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4. Митне 
оформлення і 
декларування товарів та 
предметів, які 
переміщують через 
митний кордон України 

1/2 

Знати наступне: 
1. Загальні положення 
митного оформлення. 
2. Декларування товарів 
3. Завершення митного 
оформлення 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
Мета митного оформлення 
Митне оформлення 
Відмова у митному оформленні 
Декларування  
Електронне декларування  
Періодична митна декларація 
Попередня митна декларація 
2. Заповніть таблицю. 
Вивчити типи митних забезпечень та їх використання при 
митному оформленні. Зробіть підбірку  митних печаток і пломб 
та вкажіть в якому випадку вони використовуються. 
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5. Країна 
походження товару 

1/2 

Знати наступне: 
1. Мета та загальні 
поняття визначення 
країни походження 
товарів. 
2. Ознаки та критерії 
повністю вироблених та 
достатньо перероблених 
товарів 
3. Порядок 
підтвердження країни 
походження товару 
4. Видача сертифікатів 
про походження товару 
з України та їх 
верифікація 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
Критерії достатньої переробки товару - загальні і особливі. 
Сертифікат про походження товару  
Декларація про походження товару 
Сертифікат про регіональне найменування товару 
Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про 
походження товару 
2. Заповніть акт. 
Виберіть будь-яку категорію товару та заповніть Акт про 
проведення митного огляду. Затверджену форму даного акту ви 
знайдете за посиланням 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1004-12.  

9 

6. Митна вартість 
товарів та методи її 
визначення 

1/2 

Знати наступне: 
1. Поняття, функції і 
цілі митної вартості 
товарів 
2. Заявлення митної 
вартості товарів 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
Митна вартість товарів, які переміщуються через митний 
кордон України 
Функції митної вартості 
Цілі використання відомостей про митну вартість товарів 

9 
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3. Методи визначення 
митної вартості товарів, 
які ввозяться на митну 
територію України 
відповідно до митного 
режиму імпорту, та 
порядок їх застосування 

Заявлення митної вартості товарів  
Декларація митної вартості  
Визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну 
відповідно до митного режиму імпорту 
2. Визначіть митну вартість. 
Згідно зі зовнішньоекономічним договором купівлі – продажу 
№ 145/320 від 10 квітня поточного року до фірми «Флореаль» 
(Україна, м. Харків, вул. Весніна, 12) надійшла партія 
антуріумів – «Anthurium andreanum» у пластмасових горщиках 
(код за УКТЗЕД 0602909100) від великобританської фірми 
«Britannic association of pots colors» (Великобританія, м. 
Енфілд, гр. Мідлсекс) у кількості 10 полістирольних 
контейнерів (кількість горщиків у контейнері – 8). Базисні 
умови поставок DAF - м/п «Харків-аеропорт». Вартість даної 
партії антуріумів «Anthurium andreanum» 288 амер. дол., 
транспортування до кордону – 250 амер. дол., витрати на 
навантаження – 50 амер. дол., страхування – 100 амер. дол. 
мито адволарне, 15%. 
 
Визначить митну вартість товару та нарахуйте необхідні митні 
платежі на дану партію антуріумів «Anthurium andreanum». 

7. Митні режими 

1/2 

Знати наступне: 
1. Поняття митного 
режиму і його функції 
2. Характеристика 
митних режимів 
3. Регулювання питань, 
пов’язаних із митним 
режимом 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
Митний режим у широкому та вузькому понятті 
Вибір та зміна митного режиму 
Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим 
Умови перебування товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення у відповідному митному режимі 
2. Заповніть таблиця. 
Вивчити, користуючись типовою технологією митного 
оформлення, які операції необхідно здійснити для проведення 
митного оформлення вантажу, прямуючих у митних режимах 
експорт та імпорт, та заповнити наступну таблицю: 

№ з/п Назва 
операції 

Вимоги 
цієї 

операції 

Документи, 
які 

подаються 

Відповідальний 
за цю операцію 
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Митний режим експорт 
     

Митний режим імпорт 
     

 

8. Правила 
переміщення через 
митний кордон України 
товарів та транспортних 
засобів 

1/2 

Знати наступне: 
1. Поняття та принципи 
переміщення товарів, 
транспортних засобів та 
інших предметів через 
митний кордон України. 
2. Заборони та 
обмеження щодо 
переміщення окремих 
товарів через митний 
кордон України 

Список завдань: 
1. Законспектуйте відповідь на наступні питання: 
Переміщення через митний кордон України 
Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію 
України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі 
митної території України 
Переміщення транзитом через митну територію України 
товарів та інших предметів 
Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів 
через митний кордон України 
2. Розв'яжіть ситуативну задачу. 
Згідно зі зовнішньоекономічним договором купівлі–продажу № 
230/150 від 10.02 поточного року російська фірма «Фотун» (м. 
Брянськ, вул. Космічна, 84) поставляє для продажу фірмі 
«Блед» (м. Краков, вул. Познанська, 38, Польша) товари 
побутового призначення – фарфорові тарілки загальною 
кількістю 10 000шт, упаковані у ящики з гофрованого картону 
по 50 шт, вага брутто 1 ящику – 26 кг, вартість партії 2000 
доларів США. Перевізник – фірма «Транссервіс» (м. Брянськ, 
вул. Шевченко,128, Росія), водій Данільченко В.С. (паспорт 
серії МК № 353535, виданий Київським РВВС 17.06.98 року), 
автомобіль Mersedes (бортовий номер 185-14 МК), CMR від 
20.02 поточного року № 10325. Митниці на кордоні: Харківська 
та Волинська. 
 
Складіть повiдомлення про транзитне перемiщення як 
документ контролю за доставкою вантажу між митницями 
виходячи з вищезазначених умов. Встановіть термін доставки 
вантажу у митницю призначення. Визначити митницю, яка 
буде контролювати доставку вантажу. 
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Моудьний контроль    30 
Всього за 1 модуль 8/16   100 



Модуль 2 
1. Теоретичні 
основи транспортного 
права 

1/2 
Знати наступне: 
Теоретичні основи 
транспортного права 

Список завдань: 
1.Напишіть доповідь за тематикою лекційного заняття 10 

2. Система норм 
Міжнародного права та 
Національного 
законодавства у сфері 
транспорту 

1/2 

Знати наступне: 
Система норм 
Міжнародного права та 
Національного 
законодавства у сфері 
транспорту 

Список завдань: 
1.Напишіть доповідь за тематикою лекційного заняття 

10 

3. Підприємства 
транспорту: основи 
правового статусу 1/4 

Знати наступне: 
Загальну характеристику 
підприємства транспорту: 
основи правового статусу 

Список завдань: 
1. Виконати тестові завдання (надається окремо викладачем 
на семінарському занятті) 

15 

4. Правовий режим 
природних ресурсів і 
штучних утворень на 
транспорті 

2/4 

Знати наступне: 
Правовий режим 
природних ресурсів і 
штучних утворень на 
транспорті 

Список завдань: 
1. Самостійна робота (надається окремо викладачем на 
семінарському занятті) 20 

5. Правове 
регулювання 
господарської 
комерційної діяльності 
на транспорті. 
Правовий режим 
надання транспортних 
послуг на 
автомобільному 
транспорті 

2/2 

Знати наступне: 
Правове регулювання 
господарської комерційної 
діяльності на транспорті. 
Правовий режим надання 
транспортних послуг на 
автомобільному 
транспорті 

Список завдань: 
1. Виконати тестові завдання (надається окремо викладачем 
на семінарському занятті) 

15 

Модульний контроль    30 
Всього 7/14   100 
Всього за 1 семестр 

15/30 

 70 
Розрахунок: 

((100 + 
100)/2*0,7) 

Екзамен  30 
Всього за курс 100 

 



 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 
Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).  

Політика щодо академічної 
доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом 
факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 
90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


