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ІІ. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародне митне право» є: 

- ознайомити студентів із основними науковими проблемами міжнародного митного права; 

- ознайомити студентів із системою міжнародно-правових актів в сфері правового 

регулювання міжнародних митних відносин; 

- сформувати уявлення студентів про загальні тенденції розвитку міжнародно-правового 

регулювання митних правовідносин; 

- формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів в області міжнародного митного права;  

- формування у студентів правничого світогляду, правосвідомості і правої культури 

правознавця, юридичне мислення; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо застосовування теоретичних правничих 

знань на практиці. 

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародне митне право» включає викладання 

студентам навчального матеріалу для набуття ними знань: 

• основних наукових проблем міжнародного митного права; 

• предмету і завдань курсу "Міжнародне митне право", 

• зв'язку міжнародного митного права з соціально-економічними та загально-

юридичними дисциплінами; 

• теоретичних засад щодо системи нормативних актів регулювання міжнародних 

митних відносин; 

• природи і системи нормативних актів міжнародного митного права, 

• співвідношення міжнародного митного права з міжнародним економічним, 

міжнародним торговельним та іншими інституціями міжнародного права; 

• основ міжнародного співробітництва в митній сфері. 

 

Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Міжнародне митне право» є однією із 

вибіркових навчальних дисциплін для підготовки студентів бакалаврату. 

 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна 

«Міжнародне митне право» належить до вибіркових компонентів освітньої програми за 

спеціальністю «Міжнародне право», галузі знань «Міжнародні відносини». Навчальна 

дисципліна «Міжнародне митне право» пов’язана з навчальними дисциплінами: 

«Міжнародне право (основні галузі та інститути)», «Міжнародне економічне 



правоорганізацій», «Міжнародне торговельне право», «Міжнародне митне право», 

«Міжнародне податкове право», «Порівняльне адміністративне право»  тощо. 

 

Компетентності та програмні результати навчання. 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей. 

ЗК 7. Здатність до критики й самокритики, активна життєва позиція. 

Фахові компетентності 

ФК 1. Фундаментальні знання основ сучасного міжнародного права, різних теоретичних 

підходів до його визначення й обґрунтування юридичної обов’язковості; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування; вміння працювати з різними 

джерелами сучасного міжнародного права. 

ФК 4. Фундаментальні знання загальнотеоретичних аспектів правової науки; обізнаність з 

основними теоретичними течіями, школами, підходами до розуміння права; розуміння 

місця права серед інших феноменів соціальної реальності та наявних зв’язків між 

ними; володіння юридичним категоріальним апаратом. 

ФК 7. Знання процесів нормотворення; здатність розробляти проекти нормативно-правових 

актів та супровідну документацію, а також забезпечувати їхній експертний аналіз, 

виявляти недоліки й пропонувати шляхи виправлення й удосконалення. 

ФК 8. Фундаментальні знання основних інститутів адміністративного права України, 

широка обізнаність з інститутами адміністративного права іноземних країн; уміння 

представляти інтереси клієнта в органах державної влади й вести справи в 

адміністративних судах. 

ФК 14. Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних 

питань міжнародного права: територія в міжнародному праві; міжнародно-правові 

механізми захисту прав людини; статус за міжнародним правом морських і повітряних 

просторів, космічного простору; застосування сили в міжнародному праві тощо. 

ФК 15. Глибокі вузькоспеціалізовані знання з права міжнародних договорів, насамперед 

положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року; досконале 

знання законодавства України про міжнародні договори; уміння встановлювати 

юридичний статус міжнародного документа за формальними ознаками; здатність 

юридично забезпечувати процес укладання міжнародного договору. 



ФК 19. Фундаментальні знання права міжнародних організацій; розуміння й уміння 

вирішувати найпоширеніші юридичні проблеми в роботі міжнародних організацій. 

Програмні результати 

ПРН 2. Володіння знаннями з основ сучасного міжнародного права, його значення та 

обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародно-правових норм; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування. 

ПРН 3. Знання та розуміння сутності базових категорій міжнародного права, системи 

міжнародно-правового регулювання відносин, розуміння тенденцій втілення 

приватноправового регулювання у різні сфери суспільного буття. 

ПРН 4. Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних 

питань міжнародного права. 

ПРН 5. Знання та розуміння особливостей правових систем — національних, міжнародних, 

регіональних; розуміння причин їхньої множинності, а також механізмів взаємодії. 

ПРН 6. Знання характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому 

міжнародного права, а, також, розуміння теоретичних підходів до співвідношення 

національного та міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої 

взаємодії. 

ПРН 8. Застосування здобутих в ході навчання знань для надання юридичних висновків й 

консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших 

держав, а, також, визначення юридичних ризиків тих або інших 

зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив та обрання шляхів їхньої 

мінімізації. 

ПРН 13. Формування суджень про тенденції розвитку системи сучасного міжнародного 

права, співвідношення джерел правового регулювання міжнародних відносин, 

напрями розвитку загальних принципів міжнародного права. 

ПРН 14. Формування суджень про стан ефективності міжнародних контрольних механізмів. 

ПРН 16. Формування суджень про форми, способи та чинники ефективності механізму 

імплементації міжнародно-правових норм на національному рівні. 

ПРН 18. Формування суджень про переваги та недоліки участі України в міжнародних 

організаціях. 

 

Змістові модулі: 1 модуль (теми 1-4) 

                               2 модуль (теми 5-8) 

 



Передумови для вивчення дисципліни  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне митне право» становить 

набуття студентами знань з дисциплін «Теорія держави і права», «Міжнародне публічне 

право: основи теорії», «Міжнародне право (основні галузі та інститути)», «Міжнародне 

економічне право».  

 

 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Очікувані результати навчання  дисципліни «Міжнародне митне право» передбачає 

формування вміння студентів: 

• формулювати ключові поняття та тлумачити зміст ключових норм міжнародного 

митного права; 

• визначати особливості та спільні закономірності розвитку міжнародного митного 

права на універсальному та регіональному рівні; 

• визначати зміст міжнародних зобов’язань держав-членів міжнародних митних 

організацій;  

• аналізувати особливості правого регулювання тарифних заходів на міжнародному 

рівні; 

• аналізувати особливості міжнародного правого регулювання окремих сфер 

співробітництва в митній сфері. 

  

 

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні критерії оцінювання 

 I рівень оцінювання (оцінка задовільно). Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 

зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

II  рівень - достатній (оцінка добре). Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

ІІІ рівень - високий (оцінка відмінно). Студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 



студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Вивчення дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації повинно 

дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та 

допомоги формувати світогляд. 

Складовими навчальних досягнень студентів є вміння відтворювати отриману 

інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і не стандартних 

ситуаціях. 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, які виявляються під час 

виконання практичних робіт; 

4) оцінювання творчих робіт студентів (рефератів, експериментальних робіт, особливо 

пов'язаних з майбутньою професією). 

 

 Оцінювання рівня теоретичних знань. 

Відповідь з теорії може складатися: 

1) з викладу теоретичного матеріалу; 

2) формування правил, законів, закономірностей; 

3) із завдань на вибір правильної відповіді 

При оцінюванні відповідей з теорії враховується: 

1) обсяг відтвореної інформації та її співвідношення до обсягу повної інформації з 

даного питання; 

2) обсяг додаткової інформації, здобутої студентом, та доцільність її використання; 

3) частота допомоги викладача; 

4) кількість похибок (помилок, недоліків, неточностей) у відповіді; 

5) логічний зв'язок відтвореної інформації. 

 

Оцінювання рівня володіння практичними  

вміннями та навичками 

 Оцінювання рівня володіння студентами практичними уміннями та навичками 

здійснюється під час підготовки до семінарських занять та при виконанні практичних 

завдань. 



 Частина семінарських робіт може виконуватись після вивчення відповідного 

теоретичного матеріалу на етапі узагальнення знань та вмінь. У таких випадках робота 

обов’язково оцінюється. Під час перевірки і оцінки практичних робіт необхідно звернути 

увагу на такі показники: творчість; використання наукових термінів; повнота і правильність 

відповіді; логічність побудови відповіді; повнота і глибина висновку до роботи; 

самостійність і охайність виконання роботи; застосування окремих джерел інформації, рівень 

володіння прийомами навчальної роботи. 

Для оцінювання різних рівнів пізнавальної діяльності викладач може поставити 

додаткові вимоги до виконання робіт. 

 

 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи,  успішна участь 

в олімпіадах, конкурсах, тощо. 

Ця діяльність студента має враховуватись та оцінюватись при виставленні 

семестрових оцінок. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   1. Низький рівень (оцінка-2). Студент не описує явища, не виявляє знання і розуміння 

основних положень теми. 

2. Середній рівень (оцінка-3). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях, матеріалах підручника, розповідях 

викладача, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, теорій) розв'язує прості 

задачі, які не складаються з під задач. 

3. Достатній рівень (оцінка-4). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування задачі. 

Уміє пояснити явища , здійснювати аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити 

висновки. 

4. Високий рівень (оцінка-5). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує його на практиці в стандартних ситуаціях (виконання завдань, практичних робіт), 

наводить аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює різні явища, факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, знаходить джерела Інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання практичних завдань. 

  

Рейтинговий 

показник 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТ8 



90-100 

за
ра

хо
ва

но
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 

 

4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, але з 

деякими помилками) 

75-81 

 

 

С (добре, з декількома 

суттєвими помилками) 

68-74 

 

3 (задовільно) D (посередньо зі значними 

недоліками) 

60-67 

 

 

Е (достатньо, виконання задовольняє 

мінімуму критеріїв оцінки) 

35-59 

не
за

ра
хо

ва
но

 

2 (незадовільно) FХ (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно, з обов'язковим 

повторним вивченням) 

 

 

V. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

1) контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

2) контроль самостійної роботи студентів, зокрема, виконання письмових завдань, 

підготовка і захист реферативних робіт, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань; 

3) виконання тестових завдань та контрольних робіт.  

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ ПРАВО» 
 

№ Курс 3 Семестр 6 
Обсяг в кредитах 

ЄКТС/Всього годин у 
семестрі ____3/90_____ 

 

Назва теми  

Кількість годин, з них: Примітка  
Лекції 

(л) 

Семінар. 

зан.  

(с) 

Практ., 

лаб. 

зан.  

(ПЗ, 

ЛЗ) 

Інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

Сам. 

роб. 

студ. 

Форма 

контролю 

Змістовий модуль 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного митного права 

1. Поняття та система 

міжнародного митного 

права 

2 2   6 У, ПК, 
СР. 

 

2. Юридична природа 

міжнародного митного 

права 

2 2   6 У, ПК, 
СР. 

 

3. Правовий режим митного 

простору держави 

2 2   6 У, ПК, 
СР. 

 

4. Міжнародні організації у 

міжнародному митному 

праві 

4 4   7 У, ПК, 
СР, КР. 

 

Змістовий модуль 2.  

Окремі правові форми співробітництва держав із митних питань 

5. Міжнародні стандарти у 

сфері спрощення та 

гармонізації митних 

процедур 

4 4   5 У, ПК, 
СР. 

 

6. Зони вільної торгівлі та 
митні союзи. 

2 2   5 У, ПК, 
СР. 

 

7. Преференції та привілеї у 
міжнародному митному 
праві 

2 2   5 У, ПК, 
СР, Р. 

 

8. Міжнародне 
співробітництво держав у 
митних справах. 

4 2   6 У, ПК, 
СР. 

 



 Разом годин : 90 22 22   46 Залік  

 

 

 

Форми контролю: 

Усне опитування – У 
Контрольні роботи – КР 
Перевірка конспектів – ПК 
Перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
Тестування - Т 
Інші – ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Плани лекцій  
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1  

Поняття та основні категорії міжнародного митного права 

 

Тема 1. Поняття та система міжнародного митного права 

1. Інструменти митної політики держави.  

2. Поняття міжнародного митного права як частини міжнародного економічного права.  

3. Інститути міжнародного митного права. 

4. Співробітництво України з іншими державами у сфері митної справи (загальна 

характеристика). 

Література [32, 34, 35, 42, 46, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 81, 82, 87, 89, 92, 93] 

 

Тема 2. Юридична природа міжнародного митного права 

1. Характерні ознаки міжнародного митного права як підгалузі міжнародного 

економічного права.  

2. Розвиток концепції міжнародного адміністративного права та включення до його 

системи міжнародного митного права. 

3. Суб’єкти та об’єкти міжнародного митного права.  

4. Джерела міжнародного митного права. 

5. Взаємозв’язок та взаємодія внутрішнього законодавства та міжнародного митного 

права.  

6. Дія загальних принципів міжнародного права в міжнародному митному праві. 

Формування спеціальних принципів міжнародного митного права. 

Література [32, 34, 35, 42, 46, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 81, 82, 87, 89] 

 

Тема 3. Правовий режим митного простору держави 

1. Співвідношення понять “державний простір” та “митний простір”. 

2. Територіальне верховенство й економічний суверенітет держави та міжнародне митне 

право.  

3. Склад митної території держави.  

4. Можливість розширення та скорочення митного простору держави. 



5. Інститут прилеглої митної зони, виключної економічної зони континентального 

шельфу та транзитних зон.  

Література [1, 7, 8, 14, 30, 32, 34, 47, 48, 52, 60, 62, 81,82, 84, 87, 89] 

 

 

Тема 4. Міжнародні організації у міжнародному митному праві 

1. Міжнародні організації, які займаються проблемами митних відносин. 

2. Діяльність ООН та її структурних підрозділів у сфері міжнародних митних відносин.  

3. Створення й діяльність Міжнародного бюро з перекладу та видання митних правил і 

тарифів різних держав. Створення й діяльність Митної ради.  

4. Політика ГАТТ/СОТ у сфері митних відносин.  

5. Діяльність Ради Митного Співробітництва (РМС). 

6. Митно-тарифна політика Європейського союзу : історія та сучасність. 

7. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та роль її Міжнародних правил у 

сфері нагляду за дотриманням санітарного режиму.  

8. Діяльність ЮНЕСКО по врегулюванню ввезення матеріалів освітнього, наукового та 

культурного характеру. 

Література [17, 20, 21, 34, 48, 49, 52, 54, 59, 60, 62, 79, 68, 81-84, 87, 89, 90, 92, 93, 95] 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.  

Окремі правові форми співробітництва держав із митних питань 

 

Тема 5. Міжнародні стандарти у сфері спрощення та гармонізації митних процедур 

1. Загальна характеристика основних міжнародних документів в сфері спрощення та 

гармонізації митних процедур. 

2. Місце Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 

18 травня 1973 р. (Кіото). 

3. Основні положення Оттавської декларації РМС "Декларація Ради про її завдання до 

2000 року" (1987 р.).  

4. Сфера застосування та загальна характеристика положень Конвенції про карнет АТА 

для тимчасового ввозу товарів (Брюссель) 1961 р. (Конвенція АТА).  



5. Спрощення та гармонізація адміністративних формальностей в області міжнародних 

перевезень згідно з Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП, Женева, 1975 р.). 

6. Положення Митної конвенції щодо узгодження умов проведення митного контролю 

вантажів на кордонах 1982 р. 

7. Роль положень Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та 

кодування товарів (Брюссель, 1983 р.) у створенні окремими країнами своїх митних 

тарифів.  

8. Створення нової методології митної оцінки товарів, чи їх митної вартості згідно з 

Угодою про застосування ст. VII ГАТТ (Женевський кодекс, 1979 р.). 

9. Спрощення та гармонізація митних процедур за правом Європейського союзу. 

Література [4-22, 29, 32, 35, 36, 40, 42, 44-46, 48, 52, 54, 60, 62, 66-68, 70, 72-75, 77, 79, 81-

83, 87, 89, 95] 

 

Тема 6. Зони вільної торгівлі та митні союзи 

1. Загальна характеристика видів інтеграційних об’єднань держав.  

2. Західноєвропейська інтеграція. 

3. Інтеграційні процеси в Південній та Північній Америці.  

4. Економічна інтеграція на теренах колишнього СРСР.  

5. Економічна Інтеграція в країнах Азії та Африки. Створення та розвиток зон вільної 

торгівлі та митних союзів на цих континентах. 

Література [1, 29, 32-34, 48, 49, 52, 60, 62, 69, 81-84, 87, 89] 

 

Тема 7. Преференції та привілеї у міжнародному митному праві 

1. Поняття “привілеї”, “пільги”, “імунітети”, “преференції” в міжнародному митному 

праві. 

2. Митні привілеї дипломатичних місій. 

3. Поняття та види тарифних пільг (тарифних преференцій).  

4. Право найбільшого сприяння в митному обкладені.  

5. Надання тарифних преференцій згідно з домовленостями ГАТТ/СОТ.  

6. Надання тарифних преференцій згідно з нормативними актами ЄС.  

Література [1, 4, 24-27, 32, 39, 43, 52, 63, 62, 71, 81, 82, 87] 

 



Тема 8. Міжнародне співробітництво держав у митних справах 

1. Основні напрями співробітництва держав в економічній і торговій сферах. Митно-

правові аспекти міжнародного співробітництва держав.  

2. Форми співробітництва держав в області митної справи.  

3. Загальна характеристика положень Міжнародної конвенції про взаємну 

адміністративну допомогу у запобіганні, розслідуванні й покаранні за митні 

правопорушення (Найробі) 1977 р.  

4. Загальна характеристика положень Конвенції про взаємодопомогу в митних 

справах ЄЕС 1967 р.  

5. Співробітництво в митних справах у рамках СНД. 

6. Участь України в міжнародному співробітництві в митних справах.  

Література [1-29, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 72-83, 85, 87-

89, 91] 

 

6.2. Плани семінарських занять  
Метою семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне митне право» є:  

o поглиблення теоретичних знань з основних категорій міжнародного митного права, 

отриманих на лекціях; 

o  заохочення студентів до аналізу міжнародно-правових актів в сфері митних 

відносин,  

o забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу  

рекомендованої літератури; 

o вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці.  

o сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень з 

проблем міжнародного економічного права; 

o сприяння розширенню правового світогляду студентів; 

o формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів; 

o вироблення у студентів вмінь здійснювати узагальнення, знаходити спільні та 

відмінні риси у міжнародно-правових нормах універсального та регіонального рівня; 

o сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;   

o вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії і практиці 

міжнародного права; 



o стимулювання прагнення студентів на підставі знання основ теорії міжнародного 

права вдосконалювати правову культуру та повагу до об’єктивного права та 

суб’єктивних прав людини; 

o формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку системи митного 

права.  

Завдання семінарських занять з навчальної дисципліни «Міжнародне митне право» 

полягає у наданні студентам знань з: 

• основних категорій міжнародного митного права; 

• предмету і завдань курсу "Міжнародне митне право"; 

•  зв'язку дисципліни з гуманітарними, соціально-економічними та загально-

юридичними дисциплінами 

• сутності та системи міжнародного митного права; 

• різних підходів до співвідношення внутрішньодержавного права та міжнародного 

митного права; 

• специфічних рис, що характеризують розвиток міжнародного митного права на 

сучасному етапі; 

• сучасних тенденцій міжнародної митної інтеграції; 

• правового режиму митних привілеїв та імунітетів; 

• основ співробітництва держав у митних справах. 

 На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до 

семінару студент повинен з`ясувати  план заняття, прочитати конспект лекцій з теми 

семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, 

опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу «Міжнародне митне право», які 

не виносяться на семінарські заняття вивчаються студентами самостійно.  

 Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому 

кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з 

доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене 

запитання іншим студентом.  

 На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань, які 

стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.  

 Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні правові акти, 

та обов`язкову і додаткову літературу по темі. Обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Його 

структура: вступ ( 1-2 стор), основна частина ( 8-10 стор), висновки ( 1-2 стор); перелік 

використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4. При підготовці 

реферату студенти  проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 



заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них можуть бути 

рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, конференціях. 

 Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він повинен 

відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. За 

погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми 

дисципліни «Міжнародне митне право». Тему реферату студент може вибрати як із 

запропонованих тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного митного права 

 

Тема 1. Поняття та система міжнародного митного права 

1. Митна політика держави та її інструменти.  

2. Поняття міжнародного митного права як частини міжнародного економічного права.  

3. Поняття міжнародного митного права як навчальної дисципліни та частини доктрини 

міжнародного права. 

4. Співвідношення національного та міжнародного митного права. 

5. Інститути міжнародного митного права. 

Теми рефератів : 

1. Історія розвитку міжнародних митних відносин.  

2. Основні напрями здійснення митної політики держав у сучасному світі. 

3. Митна політика України: сучасність і перспективи розвитку. 

Література [32, 34, 35, 42, 46, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 81, 82, 87, 89, 92, 93] 

 

Тема 2. Юридична природа міжнародного митного права 

1. Характерні ознаки міжнародного митного права як підгалузі міжнародного 

економічного права.  

2. Розвиток концепції міжнародного адміністративного права та включення до його 

системи міжнародного митного права. 

3. Суб’єкти та об’єкти міжнародного митного права.  

4. Джерела міжнародного митного права. 

5. Взаємозв’язок та взаємодія внутрішнього законодавства та міжнародного митного 

права.  



6. Дія загальних принципів міжнародного права в міжнародному митному праві. 

Формування спеціальних принципів міжнародного митного права. 

Теми рефератів : 

1. Історія розвитку міжнародного митного права. 

2. Суб’єкти міжнародного митного права. 

3. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного митного права. 

Література [32, 34, 35, 42, 46, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 81, 82, 87, 89] 

 

Тема 3. Правовий режим митного простору держави 

1. Співвідношення понять “державний простір” та “митний простір”. 

2. Територіальне верховенство й економічний суверенітет держави та міжнародне митне 

право.  

3. Склад митної території держави.  

4. Можливість розширення та скорочення митного простору держави. 

5. Інститут прилеглої митної зони, виключної економічної зони континентального шельфу 

та транзитних зон.  

Теми рефератів : 

1. Міжнародно-правовий режим митної території та митних кордонів. 

2. Розширення та скорочення митного простору держав. 

3. Конфліктологія в митних відносинах. 

4. Правовий режим виключної економічної зони та континентального шельфу за 

міжнародним правом та національним законодавством. 

Література [1, 7, 8, 14, 30, 32, 34, 47, 48, 52, 60, 62, 81,82, 84, 87, 89] 

 

Тема 4. Міжнародні організації у міжнародному митному праві 

1. Політика ГАТТ/СОТ у сфері митних відносин.  

2. Діяльність Ради Митного Співробітництва (РМС). 

3. Митно-тарифна політика Європейського союзу : історія та сучасність. 

4. СНД та правове регулювання міжнародних митних відносин.  

Теми рефератів: 



1. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та роль її Міжнародних правил у 

сфері нагляду за дотриманням санітарного режиму.  

2. Діяльність ЮНЕСКО по врегулюванню ввезення матеріалів освітнього, наукового та 

культурного характеру. 

Література [17, 20, 21, 34, 48, 49, 52, 54, 59, 60, 62, 79, 68, 81-84, 87, 89, 90, 92, 93, 95] 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.  

Окремі правові форми співробітництва держав із митних питань 

 

Тема 5. Міжнародні стандарти у сфері спрощення та гармонізації митних процедур 

1. Загальна характеристика основних міжнародних документів в сфері спрощення та 

гармонізації митних процедур. 

2. Місце Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 

18 травня 1973 р. (Кіото). 

3. Сфера застосування та загальна характеристика положень Конвенції про карнет АТА 

для тимчасового ввозу товарів (Брюссель) 1961 р. (Конвенція АТА).  

4. Спрощення та гармонізація адміністративних формальностей в області міжнародних 

перевезень згідно з Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП, Женева, 1975 р.). 

5. Роль положень Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та 

кодування товарів (Брюссель, 1983 р.) у створенні окремими країнами своїх митних 

тарифів.  

6. Спрощення та гармонізація митних процедур за правом Європейського союзу. 

Теми рефератів : 

1. Спрощення та гармонізація митних процедур у міжнародному праві. 

2. Гармонізація митних процедур в рамках СНД. 

Література [4-22, 29, 32, 35, 36, 40, 42, 44-46, 48, 52, 54, 60, 62, 66-68, 70, 72-75, 77, 79, 81-

83, 87, 89, 95] 

 

Тема 6. Зони вільної торгівлі та митні союзи 

1. Загальна характеристика видів інтеграційних об’єднань держав.  



2. Західноєвропейська інтеграція. 

3. Діяльність Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЕАСТ) (митні аспекти) та її 

об’єднання з ЄС (1994 р.).  

4. Створення Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю (ЦЄСТ) (1993 р.). 

5. Інтеграційні процеси на теренах СНД та створення Митного союзу між РФ, 

Казахстаном та Білоруссю. 

Теми рефератів : 

1. Митні зони на території Західної Європи. 

2. Розвиток зони вільної торгівлі на теренах СНД. 

3. Спеціальні вільні економічні зони на території України.  

Література [1, 29, 32-34, 48, 49, 52, 60, 62, 69, 81-84, 87, 89] 

 

Тема 7. Преференції та привілеї у міжнародному митному праві 

1. Поняття “привілеї”, “пільги”, “імунітети”, “преференції” в міжнародному 

митному праві. 

2. Митні привілеї дипломатичних місій. 

3. Поняття та види тарифних пільг (тарифних преференцій).  

4. Право найбільшого сприяння в митному обкладені.  

5. Надання тарифних преференцій згідно з домовленостями ГАТТ/СОТ.  

6. Надання тарифних преференцій згідно з нормативними актами ЄС.  

Теми рефератів : 

1. Пільги в міжнародному митному праві. 

2. Специфіка використання режиму найбільшого сприяння в митному обкладенні. 

Література [1, 4, 24-27, 32, 39, 43, 52, 63, 62, 71, 81, 82, 87] 

 

Тема 8. Міжнародне співробітництво держав у митних справах 

1. Основні напрями співробітництва держав в економічній і торговій сферах. Митно-

правові аспекти міжнародного співробітництва держав.  

2. Форми співробітництва держав в області митної справи.  

3. Загальна характеристика положень Міжнародної конвенції про взаємну 

адміністративну допомогу у запобіганні, розслідуванні й покаранні за митні 

правопорушення (Найробі) 1977 р.  

4. Загальна характеристика положень Конвенції про взаємодопомогу в митних 

справах ЄЕС 1967 р.  



5. Співробітництво в митних справах у рамках СНД. 

6. Участь України в міжнародному співробітництві в митних справах.  

Теми рефератів : 

1. Міжнародне співробітництво в сфері митного контролю за обігом наркотичних 

засобів та прекурсорів. 

2. Міжнародна боротьба з контрабандою культурних цінностей. 

3. Багатосторонні угоди з координації діяльності та співробітництва держав у галузі 

митних відносин. 

4. Україна і Всесвітня митна організація. 

5. Співробітництво України та СОТ : митні аспекти. 

Література [1-29, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 72-83, 85, 87-

89, 91] 

 

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Основні завдання 

1. Опрацювати нормативно-правові акти, основну та додаткову літературу з навчальних 

тем. 

2. Скласти плани-конспекти підготовки до семінарських занять. Тези виступів. 

Додаткові завдання 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Поняття та основні категорії міжнародного митного права  

 

Тема 1. Поняття та система міжнародного митного права 

Питання для самоопрацювання 

1. Внутрішній та зовнішній аспекти митної справи. 

2. Поняття міжнародного митного права як навчальної дисципліни та частини доктрини 

міжнародного права. 

3. Співробітництво України з іншими державами у сфері митної справи (загальна 

характеристика). 

4. Система міжнародного митного права як навчальної дисципліни. 



Література [32, 34, 35, 42, 46, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 81, 82, 87, 89, 92, 93] 

 

Тема 2. Юридична природа міжнародного митного права 

Питання для самоопрацювання 

1. Полісистемність норм міжнародного митного права.  

2. Розвиток концепції міжнародного адміністративного права та включення до його 

системи міжнародного митного права. 

3. Питання правосуб’єктності залежних та керованих територій у міжнародному митному 

праві.  

4. Норми міжнародних економічних договорів як джерело міжнародного митного права.  

5. Місце міжнародного звичаю в системі джерел міжнародного митного права.  

6. Діюча практика в галузі міжнародних митних відносин.  

Література [32, 34, 35, 42, 46, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 81, 82, 87, 89] 

 

Тема 3. Правовий режим митного простору держави 

Питання для самоопрацювання 

1. Територіальне верховенство й економічний суверенітет держави та міжнародне митне 

право.  

2. Митні анклави та ексклави в історії міжнародного митного права.  

3. Митні зони на території Європи.  

4. Інститут прилеглої митної зони.  

5. Правовий режим виключної економічної зони та континентального шельфу.  

6. Поняття митного сервітуту. 

7. Конвенція ООН з морського права 1982 р.  

8. Решение о завершении формирования зоны свободной торговли и развитии 

взаимодействия государств-участников СНГ в экономической сфере від 19.09.2003 р. 

9. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон” вiд 13.10.1992 р. 

10. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” вiд 16.05.1995 р. 

11. Закон України “Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території 

Одеського морського торговельного порту” від 23.03.2000 р. 
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12. Постанова КМУ від 12.06.1996 р. № 642 Про затвердження Положення про порядок 

охорони суверенних прав України у її виключній(морській) економічній зоні. 

13. Постанова КМУ від 27.08.2000 р. № 1345 Про спеціальну (вільну) економічну зону 

Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту. 

Література [1, 7, 8, 14, 30, 32, 34, 47, 48, 52, 60, 62, 81,82, 84, 87, 89] 

 

Тема 4. Міжнародні організації у міжнародному митному праві 

Питання для самоопрацювання 

1. Міжнародні організації, які займаються проблемами митних відносин. 

2. Створення й діяльність Міжнародного бюро з перекладу та видання митних правил і 

тарифів різних держав. 

3. Створення й діяльність Митної ради.  

4. Створення й діяльність Митного комітету.  

5. Митно-тарифна політика Європейського союзу : історія та сучасність. 

6. Діяльність Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у сфері 

міжнародних митних відносин. 

7. Митний нагляд та контроль за дотриманням порядку міжнародних поштових 

відправлень відповідно до правил, встановлених Всесвітнім поштовим союзом (ВПС). 

8. Створення зони вільної торгівлі на території країн-учасниць СНД та формування умов 

функціонування цієї зони.  

9. Всесвітня поштова конвенція від 5 жовтня 2004 р. 

10. Заключний протокол Всесвітньої поштової конвенції вiд 05.10.2004 р. 

11. Загальна характеристика положень Конвенції про взаємодопомогу в митних справах 

ЄЕС 1967 р.  

12. Протокол про інтегрування шенгенських acquis до структури Європейського Союзу 2 

жовтня 1997 року (консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)  

13. Решение о завершении формирования зоны свободной торговли и развитии 

взаимодействия государств-участников СНГ в экономической сфере від 19.09.2003 р. 

Література [17, 20, 21, 34, 48, 49, 52, 54, 59, 60, 62, 79, 68, 81-84, 87, 89, 90, 92, 93, 95] 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

Окремі правові форми співробітництва держав із митних питань 

 

Тема 5. Міжнародні стандарти у сфері спрощення та гармонізації митних процедур 
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2. Спрощення та гармонізація митних процедур за правом Європейського союзу. 

3. Конвенція про оцінку товарів у митних цілях (Брюссель, 1950 р.). 

4. Конвенція про митні пільги для туристів (Нью-Йорк, 1954 р.) та Протокол до неї.  

5. Митна конвенція про тимчасовий ввіз приватних дорожніх перевізних засобів (Нью-

Йорк, 1954 р.). 

6. Митна конвенція, що стосується контейнерів (Женева, 1956 р.). 

7. Митна конвенція про полегшення умов ввозу товарів для демонстрації чи використання 

на виставках, ярмарках, зустрічах чи подібних заходах (Брюссель, 1961 р.). 

8. Конвенція про транзитну торгівлю внутрішньоконтинентальних держав 1965 р..  

9. Митна конвенція про міжнародний транзит товарів (Конвенція ITI) (Відень, 1971 р.). 

10. Митна конвенція про контейнери (Женева, 1972 р.). 

11. Міжнародна конвенція про безпечні контейнери (Женева, 1972 р.). 

12. Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордоні 

(1982 р.). 

13. Угода про застосування митних документів у прямому автомобільному сполученні при 

перевезенні вантажів (1983 г.).  

14. Конвенція про тимчасовий ввіз (Стамбул, 1990 р.). 

15. Заключний акт Уругвайського раунду ГАТТ (Маракеш, 1994 р.).  

16. Угода про порядок митного оформлення та митного контролю товарів, що 

переміщаються між державами-учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі 

08.10.1999 (СНД). 

17. Угода щодо спрощення та уніфікації процедур митного оформлення на митних 

кордонах вiд 08.07.1994 р. (СНД). 

18. Рішення про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон 

товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності вiд 28.09.2001 р. (СНД). 

19. Протокол про Єдиний порядок справляння митних платежів у державах-учасницях 

СНД вiд 26.02.1998 р. 

20. Типовий порядок митного оформлення та контролю природного газу, нафти, 

нафтопродуктів та електроенергії, у разі переміщення через митний кордон держав-

учасниць СНД трубопровідним транспортом і лініями електропередач вiд 26.02.1998 р. 

21. Рішення N 7/18 Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД "Про проект 

Типової технології митного оформлення та контролю товарів, що переміщуються 

залізничним транспортом" вiд 26.02.1998 р. 

22. Протокол про єдині принципи організації митного контролю за переміщенням та при 

оформленні підакцизних товарів, що підлягають маркуванню вiд 20.02.1997 р.  
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23. Рішення про Основи митних законодавств держав - учасниць Співдружності 

Незалежних Держав вiд 10.02.1995 р. 

Література [4-22, 29, 32, 35, 36, 40, 42, 44-46, 48, 52, 54, 60, 62, 66-68, 70, 72-75, 77, 79, 81-

83, 87, 89, 95] 

 

Тема 6. Зони вільної торгівлі та митні союзи 

1. Історія розвитку західноєвропейської інтеграції та її сучасні тенденції у сфері митних 

відносин. 

2. Інтеграційні процеси в Південній Америці у сфері митних відносин.  

3. Проблеми формування митного союзу в рамках СНД.  

4. Створення та розвиток зон вільної торгівлі та митних союзів в країнах Азії та Африки.  

5. Договор о реализации Шенгенского соглашения между Правительствами стран 

Экономического Союза Бенилюкс, Федеративной Республикой Германия и 

Французской Республикой от 14 июня 1985 года о постепенном упразднении 

пограничного контроля на общих границах с 19 июня 1990 года. 

6. Угода про порядок митного оформлення та митного контролю товарів, що 

переміщаються між державами-учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі 

08.10.1999 (СНД). 

Література [1, 29, 32-34, 48, 49, 52, 60, 62, 69, 81-84, 87, 89] 

 

Тема 7. Преференції та привілеї у міжнародному митному праві 

1. Поняття та види митних привілеїв.  

2. Митні привілеї дипломатичних, консульських та торговельних представництв : 

історія та сучасність.  

3. Порядок надання дипломатичних та консульських привілеїв та імунітетів в митній 

сфері.  

4. Митні привілеї та імунітети спеціальних місій. 

5. Положення Конвенції про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй від 13.02.1946 р.  

6. Поняття та види тарифних пільг (тарифних преференцій). 

7. Митні пільги, які поширюються на різні категорії товарів, предметів, вантажу та 

багажу.  

8. Порядок надання тарифних преференцій у рамках двосторонніх та багатосторонніх 

договорів. 

9. Надання преференцій країнам, які розвиваються.  
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10. Право найбільшого сприяння в митному обкладені. 

11. Принципи Женевської Конференції ООН по торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 1964 р. і 

створення “узагальнених преференцій”.  

12. Надання тарифних преференцій згідно з домовленостями ГАТТ/СОТ.  

13. Надання тарифних преференцій згідно з нормативними актами ЄС.  

14. Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств вiд 

12.12.2006 р. 

15. Постанова КМУ від від 7 грудня 2005 р. N 1162 Питання митного оформлення 

транспортних засобів, призначених для офіційного (службового) користування 

представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних 

організацій в Україні, а також для особистого користування їх посадовими особами та 

членами сімей. 

16. Наказ Державної митної служби України N 491 від 19.07.2001 Про затвердження 

Правил митного контролю та митного оформлення предметів дипломатичних 

представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також 

їх персоналу та членів сімей персоналу, які користуються на території України 

митними пільгами  

17. Наказ Держкомкордона України вiд 28.05.1999 № 252 Про затвердження Інструкції про 

порядок пропуску через державний кордон України дипломатичних агентів, 

консульських посадових осіб і членів їх сімей та транспортних засобів з 

дипломатичними номерами. 

Література [1, 4, 24-27, 32, 39, 43, 52, 63, 62, 71, 81, 82, 87] 

 

Тема 8. Міжнародне співробітництво держав у митних справах 

1. Митно-правові аспекти міжнародного співробітництва держав.  

2. Взаємне визнання документів, які використовуються під час здійснення митного 

контролю та оформлення. 

3. Проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення 

контрабанди й митних порушень. 

4. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у запобіганні, 

розслідуванні й покаранні за митні правопорушення (Найробі) 1977 р.  

5. Співробітництво в митних справах у рамках СНД. 

6. Участь України в міжнародному співробітництві в митних справах.  

7. Угода про співробітництво митних служб щодо затримання та повернення незаконно 

вивезених і ввезених культурних цінностей вiд 15.04.1994 р.  
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8. Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах вiд 15.04.1994 р. 

(СНД) 

9. Решение о Положении о Совете руководителей таможенных служб государств-

участников Содружества Независимых Государств в новой редакции от 30 мая 2002 г. 

10. Рішення про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон 

товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності вiд 28.09.2001 р. 

Література [1-29, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 72-83, 85, 87-

89, 91] 

 

 

6.4.Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу 

«Міжнародне митне право», а також відпрацювання студентами пропущених занять та 

незадовільних оцінок. Консультації проводяться на кафедрі міжнародного права та 

порівняльного правознавства. 

 

 
6.5 Методика активізації процесу навчання 

 
1. Приведення достатньої кількості практичних прикладів. 

2. Усне опитування. 

3. Проведення консультацій. 

4. Застосування засобів заохочення до вивчення дисципліни. 

 

Активізація вивчення студентами дисципліни «Міжнародне митне право» передбачає:  

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову 

літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а 

також у процесі самостійного написання рефератів; 

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню теоретичних питань з 

актуальних проблем міжнародного економічного права; 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та 

аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами 
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повсякденної практики розбудови правової держави і громадянського суспільства. 

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань у повсякденну 

правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих життєвих 

ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що 

ставляться до семінарських занять. 

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В 

робочому зошиті він конспектує найбільш важливі нормативні документи, монографії та 

інші джерела згідно з планом, передбаченим для семінарських занять. Замість конспекту 

можна скласти розгорнутий план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, розв’язання тестових завдань, заслуховування підготовлених 

рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, 

перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці реферату 

студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. Найбільш 

ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи й 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи й самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 

самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно й творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 

ознайомлення з додатковою літературою.  

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок по питанням теми, відмічає 

позитивні й негативні сторони у відповідях наступне заняття. 

 

 

VII. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Метою контролю є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу 

дисципліни «Міжнародне митне право».  

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 



самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними 

матеріалами. 

До контрольних заходів відноситься поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу 

«Міжнародне митне право». Під час семінарських занять застосовуються такі засоби 

контролю: 

- усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ; 

- перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

- виконання завдань на практичних заняттях. 

- рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і виконується 

письмово. 

Підсумковий контроль включає в себе перевірку знань під час проведення заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами курсу не 

менше ніж із трьох - чотирьох питань. 

Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється в такий спосіб : 

- усне опитування ; 

- за результатами поточної контрольної роботи ; 

- за результатами іспиту. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями : 

- оцінка «відмінно» виставляється студентові, який показує послідовне, глибоке і 

змістовне розуміння й знання сутності поставленого запитання; 

- оцінка “добре” виставляється студентові, який грамотно розкриває сутність 

поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві 

помилки; 

- оцінка “задовільно” виставляється студентові, який поверхово і не в повному обсязі 

викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на 

поставлені питання, але орієнтується по суті матеріалу; 

- оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не знає суті поставлених 

запитань, при побудові відповіді по навчальному матеріалу допускає грубі помилки, не 

орієнтується в сутності матеріалів. 

Підсумковий залік із відповідною позитивною оцінкою виставляється студенту за 

умови, якщо він одержав: 



- загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної діяльності на 

семінарських заняттях; 

- позитивну оцінку за результатами контрольних робіт. 

Рівень позитивної оцінки за підсумковим заліком – це середня оцінка, яка виводиться на 

підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів навчальної 

діяльності. 

Перед заліком передбачається ознайомлення студентів із переліком орієнтовних 

питань, які виносяться для здачі заліку. 

При зазначених умовах підсумкового контролю, за здачу заліку виставляється 

“зараховано” чи “не зараховано”. 

 
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО (РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Поняття та основні категорії міжнародного митного права 

1. Об’єкт та предмет міжнародного митного права. 

2. Місце міжнародного митного права в системі міжнародного публічного права. 

3. Полі системність норм міжнародного митного права. 

4. Дія загальних принципів міжнародного права в сфері міжнародних митних відносин. 

5. Інструменти митної політики держави.  

6. Внутрішній аспект (захист національної економіки) та зовнішній аспект (створення 

найбільш сприятливих умов для участі в міжнародному торгово-економічному обігу) 

митної справи. 

7. Поняття міжнародного митного права як навчальної дисципліни та частини доктрини 

міжнародного права. 

8. Співвідношення національного та міжнародного митного права. 

9. Система міжнародного митного права як складової частини міжнародного 

економічного права. 

10. Розвиток концепції міжнародного адміністративного права та включення до його 

системи міжнародного митного права. 

11. Права та обов’язки держави як суб’єкта міжнародного митного права.  

12. Питання правосуб’єктності залежних та керованих територій у міжнародному митному 

праві. 

13. Норми міжнародних економічних договорів як джерело міжнародного митного права. 



14.  Місце міжнародного звичаю в системі джерел міжнародного митного права.  

15. Акти міжнародних організацій та міжнародні судові і арбітражні прецеденти як 

джерела міжнародного митного права.  

16. Діюча практика в галузі міжнародних митних відносин. 

17. Формування спеціальних принципів міжнародного митного права. 

18. Співвідношення понять “державний простір” та “митний простір”.  

19. Територіальне верховенство й економічний суверенітет держави та міжнародне митне 

право.  

20. Можливість розширення та скорочення митного простору держави. Інститут прилеглої 

митної зони.  

21. Правовий режим виключної економічної зони та континентального шельфу за 

міжнародним правом та національним законодавством.  

22. Правовий режим транзитних зон у портах прибережних держав, зон митного контролю.  

23. Економічна та соціальна рада ООН та її робота з питань міжнародних стандартів, 

обліку та звітності.  

24. Діяльність Економічних комісій ООН у сфері міжнародних митних відносин.  

25. Діяльність Міжнародного бюро з перекладу та видання митних правил і тарифів різних 

держав.  

26. Діяльність Митної ради.  

27. Політика ГАТТ/СОТ у сфері митних відносин.  

28. Цілі та завдання Ради Митного Співробітництва (РМС), заснованої у 1952 згідно з 

Конвенцією про створення Ради Митного Співробітництва 1950 р. (з 1994 р. Всесвітня 

Митна Організація).  

29. Митно-тарифна політика Європейського союзу : історія та сучасність. 

30. Діяльність Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у сфері 

міжнародних митних відносин. 

31. Діяльність ЮНЕСКО по врегулюванню ввезення матеріалів освітнього, наукового та 

культурного характеру. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Окремі правові форми співробітництва держав із митних питань 

1. Сучасні тенденції розвитку європейської інтеграції, в тому числі й у сфері митних 

відносин. 



2. Задачі та функції Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА) у сфері 

митних відносин.  

3. Інтеграційні процеси в Південній Америці.  

4. Економічна інтеграція на теренах колишнього СРСР. 

5. Економічна Інтеграція в країнах Азії та Африки.  

6. Види митних привілеїв.  

7. Митні привілеї дипломатичних, консульських та торговельних представництв. 

8. Положення Віденської конвенції 1961 р. про дипломатичні зносини та Віденської 

конвенції 1963 р. про консульські зносини щодо митних привілеїв та імунітетів. 

9.  Положення двосторонніх договорів про встановлення дипломатичних та 

консульських відносин щодо надання митних привілеїв та імунітетів.  

10. Порядок надання дипломатичних та консульських привілеїв та імунітетів, в тому числі 

і в митній сфері.  

11. Митні привілеї та імунітети спеціальних місій. 

12. Митні привілеї та імунітети персоналу та спеціалізованих установ міжнародних 

організацій.  

13. Поняття та види тарифних пільг (тарифних преференцій). 

14. Митні пільги, які поширюються на транспортні засоби.  

15. Митні пільги, які поширюються на різні категорії товарів, предметів, вантажу та 

багажу.  

16. Митні пільги, що надаються фізичним особам. 

17. Порядок надання тарифних преференцій у рамках двосторонніх та багатосторонніх 

договорів.  

18. Надання преференцій країнам, які розвиваються.  

19. Право найбільшого сприяння в митному обкладені. Принципи Женевської. 

20. Митно-правові аспекти міжнародного співробітництва держав. 

21. Форми співробітництва держав в області митної справи. 

22. Загальна характеристика положень Міжнародної конвенції про взаємну 

адміністративну допомогу у запобіганні, розслідуванні й покаранні за митні 

правопорушення (Найробі) 1977 р.  

23. Види взаємодопомоги, передбачені Конвенцією про взаємну адміністративну 

допомогу у запобіганні, розслідуванні й покаранні за митні правопорушення 

(Найробі) 1977 р 

24. Загальна характеристика положень Конвенції про взаємодопомогу в митних справах 

ЄЕС 1967 р.  



25. Форми та види співробітництва між митними адміністраціями, передбачені Конвенцією 

1967 р. про взаємодопомогу в митних справах ЄЕС. 

26. Співробітництво в митних справах у рамках СНД. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття та система міжнародного митного права. 

2. Становлення міжнародного митного права як самостійної підгалузі міжнародного 

економічного права. 

3. Суб’єкти міжнародного митного права. 

4. Міжнародні права та обов'язки держав як суб'єктів міжнародного митного права. 

5. Джерела міжнародного митного права. 

6. Місце міжнародного звичаю в системі джерел міжнародного митного права.  

7. Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного митного права.  

8. Спеціальні принципи міжнародного митного права. 

9. Полісистемність норм міжнародного митного права. 

10. Економічний суверенітет держави та міжнародне митне право. 

11. Поняття митного простору держави.   

12. Митний кордон держави. 

13. Склад митної території держави.  

14. Можливість розширення та скорочення митного простору держи.  

15. Митні сервітути. 

16. Правовий режим вільної гавані, вільної митної зони та порто-франко. 

17. Безмитна зона, її правове визначення та необхідність створення. 

18. Діяльність ООН та її структурних підрозділів у сфері міжнародних митних відносин.  

19. Економічна та соціальна рада ООН та її робота з питань міжнародних стандартів, 

обліку та звітності.  

20. Діяльність Міжнародного бюро з перекладу та видання митних правил і тарифів. 

21. Політика ГАТТ/СОТ у сфері митних відносин. 

22. Функції Ради Митного Співробітництва. 

23. Діяльність ЮНЕСКО у сфері міжнародних митних відносин. 

24. Міжнародні стандарти у сфері спрощення та гармонізації митних процедур. 

25. Загальна характеристика положень Конвенції про спрощення та гармонізацію митних 

процедур від 18 травня 1973 р. (Кіото). 

26. Сфера застосування та загальна характеристика положень Конвенції про карнет АТА 

для тимчасового ввозу товарів (Брюссель) 1961 р.  



27. Загальна характеристика положень Митної конвенції про міжнародне перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП, Женева, 1975 р.). 

28. Загальна характеристика положень Міжнародної конвенції про Гармонізовану 

систему опису та кодування товарів (Брюссель, 1983 р.). 

29. Національні митні тарифи та єдина товарна класифікація відповідно до 

Брюссельської митної номенклатури. 

30. Загальна характеристика Митної конвенції щодо узгодження умов проведення 

митного контролю вантажів на кордонах 1982 р. 

31. Загальна характеристика Конвенції про тимчасовий ввіз (Стамбул) 1990 р. 

32. Угода про застосування ст. VII ГАТТ (Женевський кодекс) 1979 р. 

33. Конвенція про транзитну торгівлю внутрішньоконтинентальних держав 1965 р. 

34. Створення та розвиток зони вільної торгівлі на території Європи. 

35. Спрощення та гармонізація митних процедур за правом Європейського союзу. 

36. Розвиток зон вільної торгівлі на території Центральної та Північної Америк. 

37. Митні аспекти Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА). 

38. Процеси інтеграції та диференціації у сучасному міжнародному митному праві. 

39. Загальна характеристика видів інтеграційних об’єднань держав.  

40. Основні характерні риси митного союзу держав. 

41. Загальна характеристика економічної інтеграції у Західній Європі. 

42. Інтеграційні процеси в Африці та Азії : розвиток зон вільної торгівлі, митних та 

економічних союзів. 

43. Формування Митного союзу Євразійського економічного співтовариства. 

44. Співвідношення понять “привілеї”, “пільги” та “імунітети”. 

45. Співвідношення понять “привілеї” та “преференції”.  

46. Поняття та види митних привілеїв.  

47. Визначення поняття митні “митні імунітети”. 

48. Митні привілеї дипломатичних та консульських представництв та їх персоналу. 

49. Митні привілеї та імунітети тимчасових органів зовнішніх зносин. 

50. Митні привілеї та імунітети персоналу та спеціалізованих установ міжнародних 

організацій. 

51. Поняття та види тарифних пільг. 

52. Порядок надання тарифних преференцій у рамках двосторонніх та багатосторонніх 

договорів.  

53. Надання тарифних преференцій згідно з домовленостями ГАТТ/СОТ. 

54. Надання тарифних преференцій згідно з нормативними актами ЄС. 



55. Надання митних преференцій країнам, які розвиваються. 

56. Форми міжнародного співробітництва держав у митній сфері. 

57. Міжнародне співробітництво у боротьбі з контрабандою. 

58. Загальна характеристика положень Конвенції про взаємодопомогу в митних 

справах ЄЕС 1967 р.  

59. Співробітництво в митних справах у рамках СНД. 

60. Розроблення концепції правового забезпечення інтеграційних відносин України з 

Європейським Союзом. Визначення правових засобів і механізмів, що забезпечують 

створення та функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.  

 

 
VIII. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
Одним із напрямів навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародне 

митне право» є розробка електронних засобів навчання і технологій їхнього застосування. 

Електроні навчальні матеріали застосовуються як для самостійної роботи студентів, так і з 

використанням мультимедійного устаткування на лекційно-семінарських заняттях. 

 Бібліотечні друковані та електронні ресурси, електронні наукові видання, електронні 

навчальні курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи, хмарні 

сервіси Microsoft.  
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