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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Митне регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності” складена відповідно до плану підго-
товки магістрів за напрямом спеціалізації “Менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності” та ґрунтується на Конституції України, 
Цивільному, Господарському і Митному кодексах України, Законі 
України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших норматив-
но-правових актах, які регулюють відносини у сфері митного регу-
лювання ЗЕД, зокрема міжнародно-правових актах, ратифікованих 
Україною.

Метою дисципліни є опанування студентами основних теоре-
тично-методологічних засад митного регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності в умовах інтеграції України у світову спільноту, 
а також надання їм знань про митні тарифи як інструмент реалізації 
зовнішньоекономічної політики та національної безпеки України, 
формування державного бюджету.

Завданням дисципліни є оволодіння студентами теоретичним, 
а також нормативним і прикладним матеріалом щодо: механізму 
функціонування тарифної системи України та оцінки наслідків та-
рифного регулювання; структури та ефективності системи митного 
оподаткування; визначення правової природи митної вартості як 
об’єкта оподаткування; організації та здійснення митного контролю 
та митного оформлення; поняття товарної номенклатури; системи 
митних режимів; міжнародного співробітництва та інтегрування 
митної системи України у світову систему господарювання; напря-
мів розвитку та удосконалення законодавства про митне регулюван-
ня зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкової економіки і 
правової держави, удосконалення його практичного застосування, 
структурування нормативного матеріалу у навчальному процесі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати теоретичні засади митно-тарифного регулювання, напря-

ми й основні проблеми його розвитку, удосконалення законодавс-
тва в цій сфері, тенденції та перспективи його розвитку в умовах 
ринкової економіки і демократизації суспільства та інтеграційних 
процесів України;

уміти правильно визначати проблеми митно-тарифного регулю-
вання зовнішньоекономічної діяльності і законодавства в цій сфері 
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та шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати основні поняття 
та категорії, вести наукові дослідження і забезпечувати навчальний 
процес.

Вивчення дисципліни “Митне регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності” повинно базуватися на знаннях, отриманих студен-
тами з цивільного, господарського, фінансового та митного права, 
дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність”.

Місце митного регулювання ЗЕД серед інших навчальних дис-
циплін визначається значенням митно-тарифної діяльності як скла-
дової та інструмента реалізації зовнішньоекономічної політики та 
національної безпеки України.

Навчальна дисципліна “Митне регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності” тісно пов’язана з дисципліною “Зовнішньоеко-
номічна діяльність”, цивільним та господарським правом тощо. 
Основу “Митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності” 
становить Конституція і конституційне право України.

Предметним орієнтиром при вивченні дисципліни “Митне ре-
гулювання зовнішньоекономічної діяльності” є тематичний план, 
який складено згідно із змістовими модулями. Обсяг необхідного 
програмного матеріалу визначено у розділі “Зміст дисципліни”. Для 
контролю і самоконтролю отриманих студентами знань програма 
містить перелік питань для самоконтролю. Список рекомендованої 
літератури включає майже всі основні науково-теоретичні джере-
ла, що має сприяти глибокому вивченню дисципліни.

Необхідні інформація та матеріал щодо актуальних проблем 
предмета, методу, понять та категорій митного регулювання ЗЕД 
даються студентам на лекціях, поглиблюються і закріплюються на 
семінарських заняттях, індивідуальних чи групових консультаціях. 
Разом з тим у сучасних умовах підвищується значення самостій-
ної позааудиторної роботи студентів. Контроль знань з дисципліни 
здійснюється на семінарських заняттях, заліках та іспитах.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор.

Назви змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Загальні положення митного 
регулювання ЗЕД 

1 Митне регулювання ЗЕД як навчальна дисципліна. Митна 
політика та митна справа

2 Тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД
Змістовий модуль ІІ. Митний контроль, оформлення 
та переміщення товарів через митний кордон України

3 Митний контроль, його організація та здійснення
4 Митне оформлення та декларування товарів
5 Переміщення та пропуск товарів через митний кордон 

України
6 Митний режим щодо товарів, які переміщуються через 

митний кордон України
7 Митна вартість товарів та методи її визначення
8 Пропуск через митний кордон України товарів, що вивозяться 

громадянами чи містять об’єкти права інтелектуальної 
власності 

9 Відповідальність за порушення правил митного регулювання ЗЕД
Разом годин: 108

ЗМІСТ
дисципліни

“МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Змістовий модуль І. Загальні положення митного регулювання 
ЗЕД

Тема 1. Митне регулювання ЗЕД як навчальна дисципліна. 
Митна політика та митна справа

Принципи митного регулювання ЗЕД. Суб’єкти митного регулю-
вання ЗЕД. Міжнародний та національний рівень митного регулю-
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вання ЗЕД. Поняття, зміст, система та нормативна база дисципліни. 
Митна політика. Митна справа. Міжнародне співробітництво Ук-
раїни з питань митного регулювання ЗЕД.

Література [1–7; 31; 35; 41; 42; 45; 51]

Тема 2. Тарифні та нетарифні методи регулювання ЗЕД

Зміст і функції митних тарифів. Товарна номенклатура. Гармоні-
зована система опису і кодування товару (ГС). Брюссельська митна 
номенклатура (БТН). Стандартна міжнародна торговельна класи-
фікація ООН (ММТК). Структура та основні правила інтерпретації 
ГС ЗЕД країн СНД. Українська класифікація товарів ЗЕД.

Види мита. Ставки мита. Залежність митних тарифів від митної 
вартості товарів.

Ліцензії і квоти в ЗЕД. Приховані методи торговельної політи-
ки.

Література [1–4; 11; 13; 15–21; 27; 39; 48]

Змістовий модуль ІІ. Митний контроль, оформлення 
та переміщення товарів через митний 
кордон України

Тема 3. Митний контроль, його організація та здійснення

Поняття та форми митного контролю. Строки митного контролю. 
Права та обов’язки декларанта та митного органу в процесі митно-
го контролю. Поняття зони митного контролю. Режим зон митного 
контролю. Документи, необхідні для здійснення митного контролю. 
Огляд та переогляд товарів, особистий огляд; облік товарів; усне 
опитування тощо. Особливі процедури митного контролю.

Література [1–4; 9; 13–18; 20–22; 28; 34]

Тема 4. Митне оформлення та декларування товарів

Поняття та мета митного оформлення товарів. Місце і час здійс-
нення митного оформлення товарів. Початок, строки та завершення 
митного оформлення товарів. Процедура митного оформлення то-
варів.

Поняття декларування, декларації митної вартості, митної де-
кларації та декларанта. Види декларацій. Процедура та строки де-
кларування.

Література [2–4; 16; 18; 20; 21; 23; 47; 50]

Тема 5. Переміщення та пропуск товарів через митний 
кордон України

Поняття та способи переміщень товарів через митний кордон Ук-
раїни. Попередні операції. Пункти пропуску товарів. Заборони та обме-
ження щодо пропуску окремих товарів через митний кордон України.

Вивезення та ввезення в Україну іноземної валюти на транспорт-
них засобах.

Склади тимчасового зберігання, їх типи. Договір на тимчасове 
зберігання товарів. Заборони, обмеження та строки тимчасового 
зберігання товарів. Особливості переміщення товарів через митний 
кордон України окремими видами транспорту. Переміщення товарів 
між митними органами.

Література [2; 21; 26; 34–36]

Тема 6. Митний режим щодо товарів, які переміщуються 
через митний кордон України

Поняття та види митного режиму. Вибір та зміна митного режиму. 
Види митних режимів: імпорту — реімпорту; експорту — реекспорту; 
транзиту та тимчасового ввезення (вивезення) товарів; митного скла-
ду; спеціальної митної зони; магазину безмитної торгівлі; переробки 
на митній території України чи за її межами; знищення або руйнуван-
ня; відмови на користь держави. Митні режими при наданні митними 
органами власних послуг суб’єктам ЗЕД. Митне регулювання опера-
цій з давальницькою сировиною. Особливості оподаткування товарів 
залежно від виду митного режиму. Митні та тарифні пільги.

Література [2; 18; 21; 24; 26; 28; 36]

Тема 7. Митна вартість товарів та методи її визначення

Поняття митної вартості товарів та її використання для нараху-
вання податків і зборів. Декларування митної вартості товарів. Права 
і обов’язки декларанта та митного органу. Методи визначення митної 
вартості товарів: за ціною договору; на основі віднімання чи додаван-
ня вартості; резервний метод. Митна вартість товарів, що вивозяться 
(експортуються) з України.

Визначення країни походження товару. Сертифікат про поход-
ження товару. Верифікація сертифікатів про походження товарів з 
України.

Література [2; 6; 13; 18; 20; 21; 27; 28; 36]
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Тема 8. Пропуск через митний кордон України товарів, 
що вивозяться громадянами чи містять об’єкти 
права інтелектуальної власності

Порядок переміщення та визначення вартості товарів, які пере-
міщуються через митний кордон України громадянами. Пропуск та 
оподаткування товарів: що вивозяться громадянами за межі митної 
території України; які ввозяться на митну територію України.

Вивезення з України чи ввезення в Україну фізичними особами 
валюти. Переказування гривні за межі України чи іноземної валюти 
в Україну. Вивезення іноземної валюти за межі України громадяна-
ми, які виїжджають з туристичною метою, у приватних справах або у 
службові відрядження. Ввезення в Україну іноземної валюти.

Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять 
об’єкти права інтелектуальної власності. Попередження незаконного 
вивезення за межі України товарів, що містять об’єкти права інтелек-
туальної власності.

Література [2; 7; 18–21; 27; 35]

Тема 9. Відповідальність за порушення правил митного 
регулювання ЗЕД

Поняття порушень митних правил. Види стягнень за порушення 
митних правил. Основні та додаткові види стягнення. Попереджен-
ня. Штраф. Конфіскація. Строки накладення стягнень. 

Види порушень митних правил. Порушення режиму зони мит-
ного контролю. Неподання митному органу документів, необхідних 
для здійснення митного контролю. Неправомірні операції з това-
рами, що перебувають під митним контролем. Пошкодження або 
втрата митного забезпечення. Недекларування товарів. Інші види 
порушень.

Література [2; 18; 21; 24; 27; 28; 34–36]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольну роботу студент виконує індивідуально в письмовій 
формі згідно з цими вказівками та запропонованими варіантами за-
вдань.

Варіант завдання студент вибирає за першою літерою свого 
прізвища.

Перша літера прізвища студента Номер варіанта
А 1

Б-В 2
Г-Д 3
Є-З 4
І-К 5

Л-М 6
Н-О 7
П-Р 8
С-Т 9
У-Ф 10
Х-Ч 11
Ш-Я 12

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Місце митної політики у зовнішньоекономічній діяльності.
2. Митне оформлення товарів.
3. Митні режими транзиту та тимчасового ввезення (вивезення) 

товарів.

Варіант 2
1. Митна політика та безпека держави.
2. Декларування товарів, що переміщуються через митний кордон 

України.
3. Митні режими митного складу та спеціальної митної зони.

Варіант 3
1. Митне регулювання ЗЕД як складова митної справи України.
2. Переміщення товарів через митний кордон України.
3. Митний режим магазину безмитної торгівлі.

Варіант 4
1. Митна справа як складова зовнішньоекономічної діяльності 

України.
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2. Пропуск товарів через митний кордон України.
3. Декларування митної вартості товарів.

Варіант 5
1. Міжнародне співробітництво України з питань митного регу-

лювання ЗЕД.
2. Митний режим товарів на складах тимчасового зберігання.
3. Відповідальність працівників митних органів за порушення 

прав і законних інтересів юридичних осіб і громадян — учасни-
ків митних правовідносин.

Варіант 6
1. Товарна номенклатура ЗЕД.
2. Переміщення товарів між митними органами.
3. Методи визначення митної вартості товарів.

Варіант 7
1. Українська класифікація товарів ЗЕД.
2. Засоби переміщення товарів через митний кордон України.
3. Митний режим експорту-реекспорту.

Варіант 8
1. Види та ставки мита в Україні.
2. Способи переміщення товарів через митний кордон України.
3. Визначення країни походження товару.

Варіант 9
1. Ліцензії і квоти в ЗЕД.
2. Поняття та види митного режиму.
3. Пропуск через митний кордон України товарів, що вивозяться 

громадянами.

Варіант 10
1. Митний контроль.
2. Нарахування податків і зборів при переміщенні товарів через 

митний кордон України.
3. Митний контроль та оформлення товарів, що містять об’єкти 

права інтелектуальної власності.

Варіант 11
1. Зони митного контролю.
2. Нетарифне регулювання ЗЕД.
3. Поняття та види порушень правил митного регулювання ЗЕД.

Варіант 12
1. Способи здійснення митного контролю.
2. Митний режим імпорту-реімпорту.
3. Види стягнень за порушення митних правил.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Митне регулювання ЗЕД як навчальна дисципліна та наука.
2. Конституційні основи митного законодавства.
3. Регулювання митних правовідносин у Господарському кодексі.
4. Митне законодавство України.
5. Міжнародні митні нормативно-правові акти.
6. Поняття митно-правових відносин.
7. Суб’єкти митно-правових відносин.
8. Митна служба України та її система.
9. Головні напрями діяльності митної служби України в сфері 

ЗЕД.
10. Класифікація, завдання і функції митних органів у сфері ЗЕД.
11. Основні завдання митних органів України.
12. Співвідношення економічної, зовнішньоекономічної та митної 

політики України.
13. Поняття митної політики України та її основні напрями.
14. Принципи митної політики України.
15. Місце тарифного та нетарифного регулювання в митній політи-

ці держави.
16. Державний протекціонізм і вільна торгівля в митній політиці.
17. Поняття митної справи.
18. Митна справа як складова зовнішньополітичної і зовнішньо-

економічної діяльності України.
19. Принципи митного регулювання ЗЕД.
20. Тарифна політика держави.
21. Адміністративні методи регулювання митних відносин.
22. Економічні методи регулювання митних відносин.
23. Митна територія та митний кордон.
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24. Класифікація рівнів функціонування системи митно-тарифно-
го регулювання ЗЕД.

25. Сучасні вимоги до митно-тарифного регулювання ЗЕД.
26. Шляхи підвищення ефективності митно-тарифного регулюван-

ня ЗЕД.
27. Класифікація видів податків та митних зборів у сфері ЗЕД.
28. Функції митного тарифу.
29. Економічна роль митного тарифу.
30. Митний тариф як інструмент державного регулювання цін.
31. Фіскальна функція митного тарифу.
32. Митний тариф як засіб захисту національного ринку від інозем-

ної конкуренції.
33. Види мита залежно від мети його запровадження і викорис-

тання.
34. Експортне, імпортне та транзитне мито.
35. Спеціальне, антидемпінгове та компенсаційне мито.
36. Номінальні та реальні митні ставки.
37. Ввізне мито як податок на зовнішню торгівлю.
38. Тарифна квота та її застосування.
39. Вивізне (експортне) мито на національні товари як засіб обме-

ження імпорту.
40. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни.
41. Вплив митного тарифу на становище національних споживача і 

виробника та на доходи держави.
42. Економічні втрати країни від запровадження тарифного захисту.
43. Оптимальний рівень митного тарифу.
44. Альтернативи митному тарифу.
45. Митні платежі як складова економічної політики держави.
46. Основні функції митних платежів.
47. Види митних платежів.
48. Митні збори як різновид митних платежів.
49. Акцизний збір при переміщенні товарів через митний кордон 

України.
50. Платники акцизного збору.
51. Об’єкти, які не оподатковуються акцизним збором.
52. Податок на додану вартість в експортно-імпортних операціях.
53. Митна вартість у системі митного оподаткування.
54. Декларація митної вартості товарів.
55. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів.

56. Методи непрямої оцінки товарів при визначенні митної вар-
тості товарів.

57. Інші методи визначення митної вартості товарів.
58. Поняття та основні завдання митного контролю.
59. Форми митного контролю.
60. Зони митного контролю.
61. Спрощений митний контроль.
62. Види порушень митних правил та відповідальність за них.
63. Особливості митного контролю при переміщенні фізичних осіб 

через кордон.
64. Обов’язкове митне оформлення речей фізичних осіб.
65. Митне оподаткування предметів, що переміщуються фізични-

ми особами через митний кордон.
66. Визначення розмірів митних платежів фізичними особами.
67. Товари і предмети, що не підлягають оподаткуванню при вве-

зенні їх фізичними особами в Україну.
68. Огляд (переогляд) ручної поклажі та багажу за відсутності 

власника чи уповноваженої ним особи.
69. Особливості митного оформлення при переміщенні вантажів 

через митний кордон.
70. Декларування вантажів. Митні документи та порядок їх оформ-

лення.
71. Систематизація митних документів.
72. Вантажна митна декларація.
73. Класифікація дозволів при здійсненні ЗЕД.
74. Товарна номенклатура, класифікація та кодування товарів.
75. Українська класифікація товарів ЗЕД.
76. Поняття митних режимів та їх функції.
77. Класифікація митних режимів.
78. Митні режими імпорту та реімпорту.
79. Митні режими експорту та реекспорту.
80. Митний режим транзиту товарів.
81. Митний режим тимчасового ввезення (вивезення) товарів.
82. Режим митного складу.
83. Митний режим спеціальної митної зони.
84. Митний режим магазину безмитної торгівлі.
85. Митний режим переробки на митній території України.
86. Митний режим переробки за межами митної території України.
87. Режим знищення або руйнування товарів.
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88. Митний режим відмови на користь держави.
89. Світова організація торгівлі (СОТ) як суб’єкт міжнародних 

митно-правових відносин.
90. Всесвітня митна організація — спеціалізований суб’єкт регулю-

вання міжнародних митно-правових відносин.
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