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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття та поглиблення знань і набуття практичних навичок щодо правових 

основ, сутності та особливостей суспільних відносин, які виникають у митній 

справі. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 30 год., самостійна робота 

72) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії та дистанційні, самостійна робота поза 

розкладом. 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; 

поточна модульна робота. 

Підсумковий контроль: залік (ПМК). 

Базові знання  
Наявність знань з теорії держави і права, конституційного права, адміністративного 

права, адміністративного процесуального права. 

Мова викладання Українська. 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Визначати переконливість аргументів у процесі 

оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин; 

 

проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел; 

 

 

здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання; 

 

формулювати власні обґрунтовані судження на 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2); 

 

 

навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК6); 

 

 

здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти; 

 

 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

основі аналізу відомої проблеми; 

 

застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти 

і формувати обґрунтовані правові висновки; 

 

виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

 

готувати проекти необхідних актів застосування 

права відповідно до правового висновку зробленого 

у різних правових ситуаціях 

діяльності (ЗК3); 

 

здатність застосовувати знання доктрин національного права, 

змісту правових інститутів конституційного, адміністративного, 

адміністративного процесуального права (СК 7) і розуміння основ 

правового регулювання обігу публічних грошових коштів (СК9); 

 

 

 

здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення (СК16). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1.  Загальні засади державної митної справи 

Тема 1. Розвиток та 

основи державної митної 

справи України 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Складіть схему «Джерела митного права». 

2. Користуючись списком нормативно-

правових актів до теми, випишіть 

імперативні та диспозитивні, 

уповноважуючі, зобов’язальні та заборонні, 

регулятивні та охоронні норми. 

3. Письмово обґрунтуйте основні 

інструменти протекціонізму, пов’язані з 

нормами митного права. 

4. Користуючись списком джерел, наведених 

до теми, письмово обґрунтуйте, чи є судові 

рішення джерелами Митного права. 

 

Тема 2. Структура та 

організація діяльності 

митних органів України. 

Інформаційні технології 

та інформаційні ресурси у 

державній митній справі. 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Використовуючи розділ XX Митного 

кодексу України та Закон України «Про 

Національну поліцію», складіть порівняльну 

таблицю основних засад соціального захисту 

працівників митних органів та працівників 

Національної поліції, відмітивши основні 

відмінності шляхом підкреслення. 

2. Інспектор митної служби 1 рангу П., 

маючи значний досвід роботи в митних 

органах, прийняв рішення стати викладачем 

в одному із закладів вищої освіти України та 

заснувати приватне підприємство – склад 

тимчасового зберігання. Посилаючись на 

норми чинного законодавства України, 

обґрунтуйте можливість/неможливість 

реалізації на практиці такого рішення. 

3. Для виконання митних формальностей 

поза робочим часом, установленим для 

митних органів, а також для виконання 

невідкладних заходів з митного контролю, 

митного оформлення, боротьби з 

контрабандою і порушеннями митних 

правил, керівником митного органу видано 

наказ про зобов’язання посадових осіб 

митного органу з’явитися на службу і 



працювати понад установлену тривалість 

робочого дня, а також у вихідні, святкові та 

неробочі дні, у нічний час. 

Дайте правову оцінку виданого керівником 

наказу, посилаючись на норми чинного 

законодавства України. 

4. Посилаючись на норми Митного кодексу 

України, опишіть дії працівників митного 

органу (щодо застосування ними 

спеціальних засобів), які отримали 

інформацію про знаходження в одному із 

митних складів відкритого типу предметів 

контрабанди. 

 

Тема 3. Оскарження 

рішень, дій або 

бездіяльності митних 

органів, їх посадових осіб 

та інших працівників і 

відповідальність за них 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. На думку декларанта – Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Люсі» − дії 

працівників Дніпровської митниці 

Держмитслужи є неправомірними. 

Посилаючись на норми Митного кодексу 

України, опишіть послідовність оскарження 

декларантом неправомірних дій працівників 

Дніпровської митниці Держмитслужи. 

Вказавши всі можливі варіанти такого 

оскарження. 

2. Оформіть письмово Скаргу Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Люсі» на 

рішення Галицької митниці Держмитслужи 

від 01.04.2020 р. щодо затримання 

транспортного засобу з товаром «ядра горіха 

грецького», який експортувався згідно 

контракту № 26-08/PL від 01.03.2020 р. на 

адресу компанії Flagma.PL (м. Варшава, 

Польща), яке, на думку декларанта, є 

неправомірним, що унеможливило 

завершити митне оформлення та здійснити 

пропуск за межі митного кордону України 

вказаного товару. 

Посилаючись на норми Митного кодексу 

України, вкажіть всі вимоги до скарги. 

3. У процесі перевірки встановлено, що 

Головою Державної митної служби України 

подано завідомо недостовірні відомості у 

декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, передбаченої Законом 

України «Про запобігання корупції». 

Посилаючись на норми чинного 

законодавства України, письмово вкажіть 

відповідальність, передбачену за таке 

правопорушення. 

4. Інспектором митної справи І рангу 

Івановим О. І. було перевищено службові 

повноважень (без наявності складу злочину 

або адміністративного правопорушення). З 

посиланням на конкретні норми чинного 

законодавства України, вкажіть вид 

відповідальності, яку понесе інспектор, та 

опишіть процедуру притягнення Іванова О. І. 

до відповідальності. 

 



Тема 4. Країна 

походження товару. 

Митна вартість товарів та 

методи її визначення. 

Українська класифікація 

товарів 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Імпортер заявляє до митного оформлення 

товар, вартість якого визначає за першим 

методом (за ціною контракту). Митний орган 

не визнав заявлену митну вартість, прийняв 

рішення про її коригування та відмовив у 

митному оформленні за заявленою 

імпортером митною вартістю. 

Викладіть письмово (з посиланням на норми 

чинного законодавства України) варіанти (як 

мінімум два) дій імпортера, який не згоден з 

прийнятими митним органом рішеннями, але 

бажає якнайшвидше отримати товари. 

2. Опишіть підстави та покрокові дії митного 

органу при застосуванні 6-го (резервного) 

методу визначення митної вартості товару, 

який ввозиться на митну територію України. 

3. З метою правильного декларування 

лікарських засобів при ввезенні їх на митну 

територію України для випуску у вільний 

обіг, користуючись УКТ ЗЕД, письмово 

вкажіть коди та ставки мита на: Лікарський 

засіб «Бодимарин»; Лікарський засіб 

«Риб’ячий жир», Лікарський засіб «Вітрум 

Кардіо Омега-3». 

4. Під час митного оформлення імпортного 

товару в митниці виникли сумніви щодо 

достовірності наданих документів про його 

походження з країни Румунія. Митницею 

оформлено Картку відмови в прийнятті 

митної декларації, митному оформленні 

випуску чи пропуску товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, тобто 

декларанту відмовлено у митному 

оформленні (випуску) товарів за митною 

декларацією у зв’язку з наявністю сумнівів в 

достовірності документів про походження 

товару через відсутність напису «in bulk» у 

графі 8 сертифікату EUR1 та наявність 

незавіреного виправлення дати видачі 

сертифікату у графі 11. Опишіть подальші дії 

митниці щодо перевірки сертифіката EUR1. 

 

Тема 5. Митні режими Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Українська фірма «СОТА» придбала в 

іноземного партнера за договором купівлі-

продажу партію цигарок «Marlboro». Після 

ввезення в Україну (через відсутність на 

рахунках фірми коштів для сплати платежів 

під час митного оформлення цього вантажу в 

режимі випуску у вільне використання) 

представниками фірми прийнято рішення 

розмістити цей вантаж на митному складі, 

про що вони звернулися до митниці. З 

посиланням на норми Митного кодексу 

України проаналізуйте ситуацію, що 

склалася, та охарактеризуйте митні режими 

описаної ситуації і порядок поміщення 

товару в них. 

2. Резидент орендує обладнання у 

нерезидента, яке ввезено на територію 



України в режимі тимчасового ввезення з 

частковим умовним звільненням від митних 

платежів. У 2020 році резидентом прийнято 

рішення викупити обладнання у нерезидента. 

Які платежі будуть сплачені резидентом при 

зміні митного режиму тимчасового ввезення 

на режим імпорту? 

3. На виставку до Франції з України фірмою 

«СОТА» були вивезені вироби з коштовних 

каменів строком на 3 роки. Через 2 роки 

вироби повернуто до України. Опишіть 

митні режими, які застосує фірма «СОТА» 

щодо таких виробів та проаналізуйте, 

посилаючись на норми Митного кодексу 

України, чи не порушено фірмою норми 

Митного кодексу України? 

 

Тема 6. Митні платежі. 

Заходи нетарифного 

регулювання 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Проведіть юридичний аналіз норм Закону 

України «Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту» 

від 22 грудня 1998 року № 330-XIV (зі 

змінами та доповненнями) та письмово 

вкажіть особливості застосування 

антидемпінгових заходів і на які товари вони 

можуть поширюватися. 

2. Проведіть юридичний аналіз норм Закону 

України «Про захист національного 

товаровиробника від субсидованого 

імпорту» від 22 грудня 1998 року № 331-XIV 

(зі змінами та доповненнями) та письмово 

вкажіть загальні та спеціальні положення 

щодо справляння компенсаційного мита. 

3. Проведіть юридичний аналіз норм Закону 

України «Про застосування спеціальних 

заходів щодо імпорту в Україну» від 22 

грудня 1998 року № 332-XIV (зі змінами та 

доповненнями) та письмово вкажіть 

спеціальні заходи нагляду щодо імпорту в 

Україну. 

4. На адресу української фірми ТОВ НВФ 

«СОТА» з Польщі надійшов ватаж – волос 

кашмірських кіз, тонкий, не пiдданий кардо- 

або гребенечесанню. Митна вартість товару 

– 70 500 грн. Визначте вид та розмір ввізного 

мита. 

 

Модуль 2. Правова регламентація митної діяльності 

Тема 7. Митне 

оформлення і 

декларування товарів, що 

переміщуються через 

митний кордон України 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Ознайомтеся з Порядком заповнення 

митних декларацій на бланку єдиного 

адміністративного документа, 

затвердженому наказом Міністерства 

фінансів України від 30.05.2012 р.  № 651, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 14 серпня 2012 р. за № 1372/21684 

та письмово вкажіть, які графи митних 

декларацій (паперового/електронного 

примірників) заповнюються посадовими 

особами митних органів. 

2. Зобразіть схему митного оформлення 
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операцій з давальницькою сировиною 

українського замовника, вивезеної з митної 

території України та повернення в Україну 

готової продукції, з вказанням конкретних 

митних режимів, посилаючись на норми 

Митного кодексу України. 

3. Благодійна організація вперше отримала 

від іноземного донора вантаж гуманітарної 

допомоги (одяг і взуття), після чого 

письмово звернулася до митного органу з 

проханням про допомогу щодо декларування 

цього вантажу з тієї причини, що в 

організації немає працівника, який може 

здійснити декларування вантажу, та відсутні 

кошти, щоб укласти договір на декларування 

з митним брокером. Вкажіть письмово, ким 

буде здійснено декларування такої 

гуманітарної допомоги, а також – порядок і 

строки її тимчасового зберігання, з 

посиланням на конкретні норми Митного 

кодексу України. 

4. Ознайомтеся зі структурою та змістом 

Єдиного державного інформаційного веб-

порталу «Єдине вікно для міжнародної 

торгівлі» та письмово вкажіть, які розділи 

містить Особистий кабінет. 

 

Тема 8. Переміщення і 

пропуск товарів, 

транспортних засобів 

комерційного 

призначення через митний 

кордон України. Митні 

формальності при 

переміщенні товарів через 

митний кордон України 

різними видами 

транспорту 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Фізична особа-підприємець (який 

перебуває на спрощеній системі 

оподаткування обліку та звітності (сплачує 

5 % з обороту)) імпортує з Китаю 

комплектуючі до комп’ютерів через 

отримання поштових відправлень. Купуючи 

товар без документів (придбання таких 

комплектуючих ніяк ним не 

ідентифікується), він може підтвердити 

тільки обсяги своїх продажів, оскільки 

кошти надходять на його банківську картку. 

Фізична особа-підприємець хоче 

співпрацювати з торговими мережами, які 

вимагають, щоб його підприємницька історія 

була позитивною, щоб усі операції 

підтверджувалися документально. Які дії має 

вчинити такий суб’єкт підприємницької 

діяльності щоб співпрацювати з торговими 

мережами? Які платежі (податки) у такому 

випадку йому прийдеться сплачувати згідно 

норм Митного кодексу України? 

2. Автомобіль, який перевозить вантаж за 

експортною митною декларацією, потрапив у 

ДТП під м. Київ (м. Буча) і не встигає 

прибути в митницю призначення у 

встановлений строк. Митниця оформлення 

митної декларації – Дніпровська митниця 

Держмитслужби. Митниця призначення – 

Галицька митниця Держмитслужби. 

До якої митниці повинен звернутися 

перевізник із заявою щодо продовження 

строку доставки? Які основні документи 

йому необхідно надати? 



3. Вартість одного несупроводжуваного 

міжнародного пересилання в Україну від 

одного відправника для фізичної особи − 

одержувача згідно платіжних документів 

еквівалентна 250 євро. Які платежі (податки) 

має сплатити одержувач пересилання? 

Розрахунки здійсніть у національній валюті 

України. Які документи має оформити при 

цьому одержувач пересилання? Чи 

зобов’язаний він їх оформлювати 

самостійно? 

4. Для поміщення судна під іноземним 

прапором в митний режим переробки на 

митній території України його власником або 

уповноваженою особою, якою виступає 

завод-виконавець ремонтних робіт, митному 

органу (Чорноморській митниці 

Держмитслужби) подається заява на дозвіл 

для такого розміщення у двох примірниках. 

Які ще документи, що засвідчують факт 

подальших ремонтних робіт, мають бути 

подані одночасно із заявою (згідно статті 149 

МКУ)? У який строк митний орган (після 

отримання заяви на дозвіл для поміщення в 

митний режим переробки на митній 

території України судна) розглядає таку 

заяву? Які рішення може прийняти митний 

орган (вкажіть два варіанти)? 

 

Тема 9.  Зберігання 

товарів, транспортних 

засобів комерційного 

призначення на складах 

митних органів та 

розпорядження ними 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Ознайомтеся з Порядком реалізації товарів 

на митних аукціонах, редукціонах, 

затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 грудня 2019 р. 

№ 1050 та письмово викладіть основні етапи 

проведення електронного аукціону. 

2. Користуючись Наказом Міністерства 

фінансів України від 09 липня 2020 року 

№ 404 «Про затвердження форм бланків 

фінансових гарантій та порядку їх 

заповнення», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 08 вересня 2020 р. за 

№ 860/35143, заповніть фінансову гарантію 

за довільними (власними) реквізитами. 

3. Ознайомтеся з Порядком подання та 

розгляду заяв і надання дозволу на 

провадження митної брокерської діяльності 

та контролю за нею (Наказ Міністерства 

фінансів України від 04.08.2015 р. № 693, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 27 серпня 2015 р. за № 1036/27481) 

та письмово коротко вкажіть порядок 

надання/переоформлення дозволу на 

провадження митної брокерської діяльності. 

4. Ознайомтеся з Порядком обліку, 

зберігання, оцінки конфіскованого та іншого 

майна, що переходить у власність держави, і 

розпорядження ним, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 

25 серпня 1998 р. № 1340 (зі змінами та 

доповненнями), після чого письмово вкажіть 



порядок переробки, утилізації або знищення 

такого майна. 

 
Тема 10. Митний контроль Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Іноземець прибув в Україну через 

аеропорт «Київ» (Жуляни) авіарейсом з 

Дубаї. Під час проведення митного контролю 

вмісту багажу, на рентген апараті митники 

виявили наявність сторонніх вкладень (з 

ознаками фольгованого пакету з порошком 

білого кольору) у стінках валізи. Які 

подальші дії мають вчинити посадові 

(службові) особи митного органу? Які види 

митного контролю мають бути застосовані у 

такій ситуації? Відповідь обґрунтуйте, 

посилаючись на норми Митного кодексу 

України. 

2. Ознайомтеся з Порядком здійснення 

аналізу та оцінки ризиків, розроблення і 

реалізації заходів з управління ризиками для 

визначення форм та обсягів митного 

контролю, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 31.07.2015 

р. № 684, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 21 серпня 2015 р. за 

№ 1021/27466 та письмово вкажіть поняття, 

функції, компоненти автоматизованої 

системи управління ризиками (АСУР). 

3. Ознайомтеся з Порядком оформлення 

результатів документальних перевірок 

дотримання законодавства України з питань 

державної митної справи, податкового, 

валютного та іншого законодавства 

платниками податків − юридичними особами 

та їх відокремленими підрозділами, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 20.08.2015 р. № 727, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 26 жовтня 2015 р. за № 1300/27745 

та письмово вкажіть, які питання підлягають 

обов’язковому дослідженню та 

відображенню в акті (довідці) 

документальної перевірки щодо дотримання 

вимог законодавства з питань державної 

митної справи. 

4. Письмово розкрийте сутність огляду та 

переогляду товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, з посиланням на 

конкретні норми Митного кодексу України 

та підзаконних нормативно-правових актів. 

 

Тема 11. Особливості 

пропуску та 

оподаткування товарів, що 

переміщуються 

(пересилаються) через 

митний кордон України 

громадянами 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Ознайомтеся з Порядком заповнення 

митної декларації для письмового 

декларування товарів, що переміщуються 

через митний кордон України громадянами 

для особистих, сімейних та інших потреб, не 

пов’язаних з провадженням підприємницької 

діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України 28.05.2012 р. 

№ 614, зареєстрованим в Міністерстві 



юстиції України 20 червня 2012 р. за 

№ 1014/21326 та заповніть за власними 

реквізитами декларацію про ваш особистий 

супроводжуваний багаж, який відстав від 

громадянина під час подорожі повітряним 

транспортним засобом. 

2. Громадянин Іван Соломка втретє протягом 

72 годин (не будучи відсутнім в Україні 

протягом 24 годин) в’їжджає в Україну на 

власному автомобілі та ввозить товари вагою 

100 кг, сумарна фактурна вартість яких 

становить еквівалент 1500 євро. Громадянин 

І. Соломка скористався «зеленим 

коридором» і був зупинений митниками. 

Проаналізуйте ситуацію та, з посиланням на 

норми чинного законодавства України, 

здійсніть правову оцінку дій громадянина і 

митників. 

3. Громадянин Олег Сікорський придбав у 

Польщі автомобіль Volkswagen Passat 2016 

року випуску, дизель, об’єм двигуна 2 л, 

вартістю 3000 євро. Опишіть покроково 

порядок розмитнення такого автомобіля 

станом на дату виконання завдання. 

4. Дослідіть та письмово вкажіть порядок 

ввезення на територію України громадянами 

тварин та порядок їх вивезення з України. 

 

Тема 12. Контроль за 

переміщенням через 

митний кордон України 

товарів, що містять 

об’єкти права 

інтелектуальної власності 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Вкажіть письмово (з посиланням на 

конкретні норми чинного законодавства 

України) порядок переміщення громадянами 

через митний кордон України культурних 

цінностей. 

2. Вкажіть письмово (з посиланням на 

конкретні норми чинного законодавства 

України) порядок реєстрації в митних 

органах товарів, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

3. 25 січня 2020 року в аеропорту 

«Бориспіль» пасажири, які прибули з 

Об’єднаних Арабських Еміратів, залишили 

валізи, в яких знаходилися 113 айфонів та 71 

комплект навушників AirPods Pro. Оцініть 

ситуацію у контексті щойно вивченої теми. 

Які дії мають вчинити митники? 

4. За оцінкою «Союзу споживачів України» 

біля 75 % електроніки завозиться в Україну 

неофіційно. Опишіть покроково, як 

споживач, як відрізнити «сірий» гаджет від 

завезеного офіційно? 

 

Тема 13. Митна 

статистика. Запобігання та 

протидія контрабанді 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Ознайомтеся зі статистичними даними 

щодо зовнішньої торгівлі в Україні за рік, 

який передує виконанню завдання. Письмово 

вкажіть зовнішньоекономічні операції з 

якими товарами, характеризуються 

ПОЗИТИВНИМ сальдо. 

2. Письмово наведіть Окремі показники 

спеціальної митної статистики декларування 



за рік, який передує виконанню завдання. 

3. З Нідерландів на адресу мешканця 

Київщини надійшло дві бандеролі, в яких під 

час митного огляду митники виявили 200 

таблеток. Проведеним дослідженням 

встановлено, що виявлені таблетки містять 

важку психотропну речовину МДМА, обіг 

якої заборонено. 

Вкажіть письмово, який метод виявлення 

джерел і каналів незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів та осіб, які беруть участь у 

цьому, застосовано митним органом та які дії 

має бути вчинено ним в рамках співпраці з 

правоохоронними органами (якими 

конкретно)? 

 

Тема 14. Порушення 

митних правил 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Подія сталася в жовтні місяці, в бізнес-

терміналі міжнародного аеропорту «Київ» 

(Жуляни) під час здійснення митного 

контролю багажу громадянки Італії, що 

відлітала приватним чартерним рейсом до 

Мілану. При проведенні митних 

формальностей за допомогою рентген-

обладнання, у валізі зазначеної пасажирки 

було виявлено предмети зовні схожі на 

готівку. 

У ході проведення усного опитування про 

наявність валютних коштів, жінка заявила 

про їх відсутність та наголошувала про 

наявність в неї дипломатичного імунітету. 

Предмети, в просканованій митниками валізі, 

назвала дипломатичним багажем з 

блокнотами. Натомість виявилось, що вона 

не має дипломатичного паспорту, а у валізі 

митники в присутності свідків нарахували 

230 тис євро та 783360 доларів США. Готівка 

знаходилась в опечатаних коробках з під 

взуття. 

Ураховуючи той факт, що пасажирка 

самостійно обрала для проходження митного 

контролю спрощену лінію «зелений 

коридор», засвідчивши цим, що 

переміщувані нею товари не підлягають 

письмовому декларуванню, оподаткуванню 

митними платежами та не підпадають під 

встановлені заборони та обмеження, вкажіть 

письмово про можливе порушення нею 

митних правил (з посиланням на конкретну 

статтю Митного кодексу України) та 

опишіть дії митників у такій ситуації. 

2. На адресу української благодійної 

організації протягом трьох місяців надходив 

товар, який у митних деклараціях вказувався 

як «Одяг, взуття, ковдри, подушки, килими 

бувші у вжитку, не більше 25% зношеності, 

для дорослих та дітей». 

Митниками проведено повний митний огляд 

товарів та транспортного засобу, з повним 

вивантаженням товару з транспортного 



засобу, встановленням його кількісних та 

вагових характеристик. У результаті огляду 

з’ясовано, що незадекларовані у митних 

деклараціях та товаросупровідних 

документах товари без ознак носіння на 

загальну суму понад 2,5 млн. грн. Вкажіть 

письмово, яке порушення митних правил 

допущено декларантом (з посилання на 

конкретну статтю Митного кодексу України) 

та які дії мають вчинити митники у такій 

ситуації? 

3. Громадянин України вивіз за межі 

Республіки Білорусь через пункт пропуску 

«Нова Гута» вантаж ламп та освітлювальних 

приладів китайського виробництва у 

кількості 441 од., вартістю 9,5 тисяч доларів. 

Ці дані надала на запит українських митників 

Гомельська митниця. Український пункт 

пропуску цей же громадянин перетинав на 

іншому транспортному засобі і задекларував, 

що ввозить 25 од. ламп та освітлювальних 

приладів вартістю понад 400 доларів, що 

підтверджувалося відповідними 

документами. Для ввезення решти товарів 

він залучив 10 місцевих мешканців, 

розподіливши товар дрібними партіями, щоб 

вартість кожної не перевищувала 500 

доларів. 

Вкажіть письмово, яку статтю Митного 

кодексу порушено вказаним громадянином 

та яку відповідальність він може понести? 

Відповідь обґрунтуйте посиланнями на 

конкретні статті чинного законодавства 

України. 

4. Громадянин Туреччини прибув до Києва 

«Стамбул−Київ». Разом з іншими 

пасажирами він свідомо обрав для 

проходження митного контролю «зелений 

коридор», який здійснюється у спрощеному 

порядку і не передбачає заповнення митної 

декларації. Проте, у його ручній поклажі, 

крім особистих речей, митники виявили 48 

пачок тютюну для кальяну вагою 24 кг 

загальною вартістю 2,4 тисячі гривень. 

Вкажіть письмово, чи наявне у цій ситуації 

порушення митних правил? Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

Тема 15. Провадження у 

справах про порушення 

митних правил 

 

Обговорення теоретичного і практичного 

матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування. 

Виконати практичні завдання: 

1. Ознайомтеся з текстом Наказу 

Міністерства фінансів України від 31.05.2012 

р. № 652 (зі змінами та доповненнями), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 20 червня 2012 р. за № 1015/21327 

«Про затвердження форм процесуальних 

документів у справах про порушення митних 

правил» та складіть за власними реквізитами 

протокол про порушення митних правил. 

2. Ознайомтеся з текстом Наказу 

Міністерства фінансів України від 31.05.2012 

р. № 652 (зі змінами та доповненнями), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/44/f381493n59.doc
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 20 червня 2012 р. за № 1015/21327 

«Про затвердження форм процесуальних 

документів у справах про порушення митних 

правил» та складіть постанову в справі про 

порушення митних правил. 

3. Знайдіть офіційні дані за будь-який 

останній можливий період та наведіть їх 

письмово, з вказанням, скільки: 

− митницею (митницями) розглянуто справ 

про порушення митних правил; 

− накладено штрафів (кількість справ та сума 

штрафів); 

− стягнуто штрафів (на суму); 

− закрито провадження (кількість справ); 

− передано на розгляд суду (кількість справ, 

сума); 

− отримано рішення суду (кількість справ, 

сума); 

− застосовано конфіскацію (кількість справ, 

сума); 

− накладено штрафів судом (кількість справ, 

сума) та стягнуто штрафів (сума); 

− закрито провадження (кількість справ, 

сума); 

− підготовлено та направлено запитів на 

адресу митних органів іноземних держав; 

− одержано відповідей від митних органів 

іноземних держав; 

− складено протоколів про порушення 

митних правил за результатами опрацювання 

матеріалів митних органів іноземних держав 

(кількість, сума). 

Зробіть власний висновок про ефективність 

роботи митних органів у цьому напрямі. 

4. Знайдіть та проаналізуйте два судові 

рішення, прийняті за результатами розгляду 

справ про порушення митних правил. 

Висловіть свою власну позицію щодо 

проаналізованих рішень. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо строків виконання та перескладання: завдання, які здаються з порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається з дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

наявність листка непрацездатності). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати тільки 

під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya. 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1−6): обговорення теоретичного та практичного матеріалу на семінарському 

занятті (6 балів); виконання навчальних завдань (12 балів); тестування (6 балів); самостійна 

робота (1 бал); поточна модульна робота (5 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 7−15): обговорення теоретичного та практичного матеріалу на семінарському 

занятті (7 балів); виконання навчальних завдань (9 балів); тестування (9 балів); (поточна 

модульна робота (5 балів) 

30 

Залік (ПМК) 40 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90−100 А Відмінно  

82−89 В Дуже добре  

74−81 С Добре 

64−73 D Задовільно 

60−63 Е Задовільно достатньо 

35−59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0−34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


