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НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА МИТНО-

БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 4,0 кредити ECTS (120 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

 

Викладач: Криворучко Вікторія Олегівна, к.юр.н, доцент кафедри філософії, 

політології, психології та права, filosofia@ogasa.org.ua 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ВИВЧАЮТЬ ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

МИТНО-БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗВИВАЮТЬ ПРАКТИЧНІ 

НАВИЧКИ І ВМІННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ТОВАРІВ ТА 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ФОРМУЮТЬ ПРОФЕСІЙНІ ЗДІБНОСТІ, 

СПРЯМОВАНІ НА РОЗРАХУНОК МИТНОЇ ВАРТОСТІ. 
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Наприклад: Вміння користуватись нормативною базою, вміння 

проводити процедури здійснення митного оформлення та декларування 

товарів.  

Передумовами для вивчення дисципліни «Основи митного 

законодавства та митно-брокерська діяльність» є набуття теоретичних 

знань та практичних навичок за такими дисциплінами: «Транспортне право»; 

«Міжнародні перевезення»;  «Вантажні перевезення». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи митного 

законодавства та митно-брокерська діяльність» сформувати у студентів 

фундаментальні знання про поняття митної справи та митної політики, 

систему митних органів, основні поняття митно-брокерської діяльності, види 

тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, 

форми митного контролю, порядок декларування та переміщення через 

митний кордон товарів та транспортних засобів, відповідальність за 

порушення митних правил. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 

 сутність митної політики; 

 основні цілі, завдання, функції та принципи митної справи; 

 функції, компетенцію та повноваження митних органів; 

 порядок переміщення через митний кордон товарів та транспортних 

засобів; 

 основні правові акти з митної справи. 

повинні вміти: 

 правильно застосовувати правові норми до конкретних ситуацій при 

виконанні службових обов’язків; 

 дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, 

правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних 

джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки; 

 використовувати знання про статус, функції, компетенцію та 

повноваження митних органів в Україні. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 

Кількість годин 

лекції 
практичн

і 

лабораторн

і 
самостійна 

1,2 

Історичний розвиток 

митної справи в Україні, 

джерела митної справи, 

митна політика 

4 6 – 8 

3,4 Митні режими 4 – – 8 

5,6,7 

Основні положення 

здійснення митного 

оформлення та 

декларування товарів 

6 8 – 8 

8,9,10 

Митне оформлення 

зовнішньоекономічних 

операцій 

6 – – 9 

11,12 

Переміщення через 

митний кордон України 

товарів та предметів 

4 6 – 9 

13,14 

Відповідальність за 

порушення митних правил 

і процедур 

4 – – 9 

15,16,

17 

Митно-брокерська 

діяльність, особливості 
6 6 – 9 

 Всього 34 26 – 60 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Основи митного законодавства та 

митно-брокерська діяльність» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 
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Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Контрольна робота 1 12 20 

Практичні роботи 

(виконання та захист) 
4 12 20 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 12 20 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 24 40 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в одному 

семестрі. 

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Основи митного законодавства та митно-

брокерська діяльність». Зміст роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних 

питань програми дисципліни «Основи митного законодавства та митно-

брокерська діяльність», містить у собі два теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в 

[28]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Митна територія України - це: 

а) територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні 

води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що 

створюються у виключній морській економічній зоні України, на які 

поширюється виключна юрисдикція України; 

б) територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні 

води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що 

створюються у виключній морській та повітряні економічній зоні України, на 

які поширюється виключна юрисдикція України; 

в) територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні 

води і повітряний простір, а також штучні острови, на які поширюється 

виключна юрисдикція України. 

2. За способом стягнення мито поділяється на:: 

а) адвалерне та специфічне; 
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б) адвалерне, специфічне та комбіноване; 

в) імпортне та експортне. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 

Рекомендовані джерела інформації 
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8. Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 311. 
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Президента України від 11.10.2013 № 554. 

11. Про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів Кабінет 

Міністрів України; Постанова, Положення, Перелік від 23.10.2013 № 839  

12. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 
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13. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: 

Закон від 17.07.1997 № 468/97–ВР // Офіційний вісник України. – 1997. – 
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Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 913-р // Офіційний вісник 

України. – 2011. - № 75. – Ст. 2813 
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21. Дубиніна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: підручник. 
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учебное пособие. К.: Знання, 2003. 493 с.  

27. Чекмасова І.А. Декларування і митне оформлення товарів із 
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7 

програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

підготовки бакалаврів із галузі знань 27 – «Транспорт» за спеціальністю 

275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / В.О. 

Криворучко, Т. В. Волобуєва; Одеська державна академія будівництва та 

архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. 21 с. 

 


