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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування	
показників	

Галузь	знань,	напрям	
підготовки,	освітньо-
кваліфікаційний	

рівень	

Характеристика	навчальної	
дисципліни	

денна	форма	
навчання	

заочна	форма	
навчання	

Кількість		
кредитів,	–	3	

Галузь	знань	
0304	

(шифр,	назва)	

Нормативна	1	
(за	вибором	студента)	

Модулів	–1	

Спеціальність	
правознавство	

8.03040101	

5-й	 6-й	

Змістовних	модулів-1	 Семестр	

Загальна		
кількість	годин	–	

108	

9-й	 11--й	

Лекції	

Тижневих	годин	для	
денної	форми	навчання:	

	
аудиторних	–	2	

самостійної	 роботи	
студента	-	4	

Освітньо-
кваліфікаційний	

рівень:		
магістр	права	

18				год.	 8				год.	

Практичні,	семінарські	

18			год.	 4			год.	

Самостійна	робота	

72							год.	 94	год.	

Вид	контролю:	іспит	
 
Примітка 
Співвідношення кількості аудиторних занять для самостійної та індивідуальної роботи становить: 

· для денної форми навчання – 1:2 
· для заочної форми навчання – 1:8 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Місце дисципліни в навчальному процесі. Транскордонне оподаткування у сьогоднішні дні 
стає найважливішим елементом розподільчо-грошових відносин, організовуваних державою з 
метою фінансового забезпечення власної діяльності і важливим інструментом регулювання нею 
сфери зовнішньоекономічної діяльності. А в умовах переходу України до ринкової економіки і 
лібералізації зовнішнього ринку, у зв'язку з інтеграцією України із Світовою Організацією 
Торгівлі і Європейським Союзом, проблема проведення в країні податкової реформи і формування 
в результаті цього цілісної і дієвої податкової системи, яка б відповідала інтересам держави і 
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, є однією з найбільш складних і суперечливих у 
практиці здійснюваних в країні економічних реформ. Тому сьогодні, у контексті підготовки 
майбутніх спеціалістів-юристів потрібні глибокі і всебічні знання теорії оподаткування і 
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податкового законодавства в цілому і транскордонного зокрема, вироблення у студентів 
відповідних навиків і умінь з метою їх повного і ефективного застосування на практиці. 

На юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка 
спецкурс "Правове регулювання сплати податків і зборів при переміщенні товарів (предметів) 
через митний кордон України" читається один семестр (IX семестр) для студентів п'ятого курсу 
денної і шостого курсу заочної форм навчання на спеціалізації "Митна справа". 

Метою спецкурсу є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії податкового та 
митного права і змісту чинного законодавства в цілому і в сфері регулювання сплати податків і 
зборів при переміщенні товарів (предметів) через митний кордон зокрема, формування у них 
навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.  

Основними завданнями спецкурсу є: 
– подання студентам поглиблених знань теорії податкового права і змісту податкового 
законодавства у сфері регулювання сплати податків і зборів при переміщенні товарів (предметів) 
через митний кордон, проведення всебічного аналізу практики його застосування; 
– розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань 
у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного вивчення і аналізу податкового 
законодавства і правозастосовчої практики. 
З метою виконання визначеної мети і основних завдань спецкурсу протягом періоду вивчення 
дисципліни перед студентами ставляться такі конкретні завдання: 
– з'ясувати економічну сутність і правову природу податків і зборів, які сплачуються при 
переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України (мита, акцизного збору, податку на 
додану вартість і митного збору);  
– проаналізувати і вивчити законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо сплати 
конкретних видів податків і зборів, які сплачуються при переміщенні товарів (предметів) через 
митний кордон України; 
– вивчити порядок здійснення податкового контролю при переміщенні товарів (предметів) 
через митний кордон України", а також застосовувані при цьому заходи юридичної 
відповідальності за порушення податкового законодавства. 

У результаті вивчення спецкурсу студент повинен: 
знати: 
– положення теорії податків і податкового права щодо видів податків і зборів, сплачуваних 
при переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України, правові основи їх справляння; 
– права і обов'язки платників податків; правовий статус контролюючих органів України; 
– порядок сплати конкретних видів податків і зборів при переміщенні товарів (предметів) 
через митний кордон України (мита,  акцизного податку,  податку на додану вартість,  митного 
збору);  
– види податкових правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення; 
уміти:  
– визначити суть правової проблеми у сфері оподаткування;  
– правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні податкові відносини;  
– запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;  
– аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні 
акти, судову практику, матеріали роз'яснювального характеру державних органів;  
– вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника податкових 
правовідносин (платника податків, податкового органу тощо);  
– висловити свої правові аргументи з посиланнями на акти податкового законодавства у 
науковому рефераті, курсовій або магістерській роботі, у скарзі до податкового органу чи позовній 
заяві до суду; 
– грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат,  нормативно-правову лексику і 
спеціальну термінологію з питань податкового права. 
набути навиків: 
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– визначення регулятивних можливостей та ефективності норм митного та податкового 
права;  
– всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;  
– вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним 
(судовим, роз'яснювальним) матеріалом. 

 
Крім загальних професій за напрямом підготовки «Правознавство», знання, що одержать 

студенти при вивченні вказаного спецкурсу, затребувані на посадах інспекторів митної служби 
(КП 3441), агентів з митного оформлення вантажів та товарів (КП 3422), керівників фінансових, 
економічних та юридичних підрозділів (КП 1231), менеджерів (управителів) у фінансовій 
діяльності (КП 146), професіоналів з питань фінансово-економічної діяльності підприємств, 
установ та організацій (КП 2414), начальників контрольно-ревізійних відділів (КП 1231), 
інспекторів податкової служби (КП 3442), інспекторів-ревізорів (КП 3439), ревізорів (КП 3439), 
контролерів-ревізорів (КП 4211).   
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1: Науково-теоретичні	і	правові	основи	реалізації	митно-
тарифного	регулювання	в	Україні	

 
ТЕМА 1: ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. 
1. Поняття та значення зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції.  
2. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 

3.  Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Принципи 
митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Заборона окремих видів 
експорту та імпорту.  

4. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правові 
режими зовнішньоекономічної діяльності.  

5. Спеціальні економічні зони. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної 
діяльності. 

 
ТЕМА 2: ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРIЇ ПОДАТКIВ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І 

ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКІВ.  
1. Сутнісні характеристики податку як економічної категорії. Суспільно-економічні і 

політичні причини і умови появи та існування податків. Генезис податків та їх еволюція. Теорії 
податків. Поняття, суть i функцiї податку як економічної категорії. Поняття податку у суспільному 
і матеріальному розумінні. Класифiкацiя податкiв.  

2. Публічно-правова природа податку. Правова природа податку з огляду на його юридичні 
ознаки. Юридичні ознаки податку: обов'язковість податку; адресність податків до бюджетів; 
безеквівалентність, індивідуальна безвідплатність податків; регулярність і строковість сплати 
податків; перехід права власності при сплаті податків або зміна правового режиму державної 
власності; законодавча правова основа податків. 

3. Відмінність податків від інших обов’язкових платежів (зборів, мита, плат тощо). 
4. Правова природа податку з огляду на елементи його юридичного складу. Податок як 

юридична конструкція. Елементи юридичного складу податку як юридичної конструкції:  
5. Суб’єкти оподаткування: платники податків і податкові агенти, їх права та обов’язки. 

Фізичні особи як суб'єкти оподаткування. Податкове резиденство фізичних осіб. Юридичні особи 
як суб'єкти оподаткування. Податкове резиденство юридичних осіб. Пов'язані особи. 
Консолідована група платників податків. Облік платників податків. Державний реєстр платників 
податків – фізичних осіб. Реєстр платників податків юридичних осіб. Податкові агенти. Податкове 
представництво. Законний представник платника податку. Офіційний представник платника 
податку. Митний агент. Уповноважений економічний оператор. Митний перевізник. 

6. Об’єкт оподаткування. Поняття і види об’єктів оподаткування. Методи визначення об’єкта 
оподаткування. Прямі методи визначення об’єкта оподаткування. Непрямі методи визначення 
об’єкта оподаткування. 

7. Масштаб податку. Одиниця оподаткування (одиниця масштабу податку). 
8. База оподаткування. Поняття і порядок визначення бази оподаткування. Методи обліку 

доходів і видатків платника податків: касовий метод; метод нарахувань; метод "попередньої 
події". 

9. Джерело сплати податку. Джерела виконання податкового зобов'язання (погашення 
податкового боргу). 
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10. Податкова ставка. Податковий оклад. Поняття і види податкових ставок. Методи 
обчислення і сплати податків: пропорційне оподаткування; прогресивне оподаткування (проста і 
складна прогресії); регресивне оподаткування; змішане оподаткування. 

11. Податковий (звітний) період. Поняття і види податкових (звітних) періодів. Строк сплати 
податку. Поняття і порядок визначення строків сплати податків. 

12. Податкові пільги. Поняття і види податкових пільг. Територіальні податкові пільги 
(офшорне оподаткування).  

 
ТЕМА 3: ПРАВОВI ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
1. Сутнісні характеристики податкової системи країни. Поняття i змiст податкової системи. 

Податкова система і система оподаткування. Правові основи податкової системи України. 
2. Види податкiв, зборiв та інших обов’язкових платежів, сплачуваних в Україні.  
3. Принципи системи оподаткування в Українi. 
4. Компетенцiя органiв державної влади і мiсцевого самоврядування в сферi податкового 

регулювання. 
5. Податкова реформа і шляхи удосконалення податкової системи в Українi. 

 
Тема 4: НОРМАТИВНІ СТАНДАРТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНО-ТАРИФНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
1. Теоретико-правові засади та особливості реалізації митно-тарифної політики України, 

основні напрями підвищення її ефективності. Етапи розвитку національної митно-тарифної 
політики: орієнтація на регулювання товарообороту та виконання фіскальної функції.  

2. Митно-тарифні відносини як основна складова міжнародних економічних відносин. 
Механізм функціонування тарифної системи України.  

3. Трансформація митно-тарифної політики: тенденції та закономірності розвитку в умовах 
світової глобалізації.  

4. Головні відмінності між виконанням митних формальностей у випадку переміщення 
товарів громадянами та підприємствами. 

 
ТЕМА 4: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ ОКРЕМИХ ПОДАТКIВ І ЗБОРІВ 

ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ (ПРЕДМЕТІВ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ МИТА В УКРАЇНІ. 

1. Загальна характеристика непрямих податків, які сплачуються при переміщенні товарів 
(предметів) через митний кордон України. 

2. Економіко-правова характеристика мита як різновиду непрямих податків: поняття, суть, 
функції і правова природа мита. Класифікація мита.  

3. Митно-тарифне регулювання як один із методів здійснення митної політики держави та 
його місце серед інших методів зовнішньоекономічної діяльності держави. Митний тариф – 
центральний інструмент митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування митом. Види мита в Україні. Види пільг 
при справлянні мита та порядок його сплати до бюджету. 

5. Ставки мита. Митний тариф України. Теоретичні основи митного тарифу. Поняття, правові 
основи і структура Митного тарифу України. Товарна класифікація товарів зовнішньоекономічної 
діяльності як елемент Митного тарифу України. Гармонізована система опису і кодування товарів 
– основа товарної класифікації зовнішньоекономічної діяльності. Українська класифікація товарів 
зовнішньоекономічної діяльності – основа Митного тарифу України. Методи визначення митної 
вартості товарів як елемент Митного тарифу України.  Диференціація ставок ввізного мита 
Митного тарифу України. Країна походження товару: критерії і порядок визначення.  

6. Особливості оподаткування митом товарів предметів, які переміщуються громадянами 
через митний кордон України. Особливості оподаткування митом товарів предметів, які ввозяться 
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громадянами на митну територію України. Особливості оподаткування митом товарів предметів, 
які вивозяться громадянами за межі митної території України. 

 

ТЕМА 5: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ, 
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ І ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ 
ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. 

1. Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування акцизним податком при переміщенні 
товарів (предметів) через митний кордон України.  

2. Особливості оподаткування акцизним податком товарів (предметів) при їх 
транскордонному переміщенні. Порядок обчислення і сплати акцизного податку при ввезенні 
товарів (предметів) на митну територію України. 

3. Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування податком на додану вартість при 
переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України.  

4. Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів 
(продукції)  на митну території України,  а також з виконання робіт,  надання послуг 
нерезидентами для їх споживання на митній території України. Порядок обчислення і сплати 
податку на додану вартість при транскордонному переміщенні товарів (предметів). 

5. Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування екологічним податком при переміщенні 
товарів (предметів) через митний кордон України. 

6. Особливості оподаткування екологічним податком обсяги та види палива, у тому числі 
виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію 
України податковими агентами. Порядок обчислення і сплати екологічного податку при 
транскордонному переміщенні товарів. 

 
ТЕМА 6: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ МИТНИХ ЗБОРІВ ПРИ 

ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ (ПРЕДМЕТІВ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. 
1. Поняття, правова природа і види митних зборів, які справляються через митний кордон 

України. Правові основи митних зборів при переміщенні товарів (предметів) через митний 
кордон України. 

2. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України. 



Видання юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка 

 10 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна	форма	 Заочна	форма	

Усього у тому числі Усього у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1. 3. 18. 18. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Модуль	1	

Змістовий	модуль	1.	Назва.	
Науково-теоретичні	і	правові	основи	реалізації	митно-тарифного	регулювання	в	

Україні	”	
Тема 1. Правові основи 
здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності 
в Україні 

14 2 2   4 18     14 

Тема 2.  Основи загальної теорiї 
податкiв: економічна сутність і 
правова природа податків 

14 2 2   4 18     14 

Тема 3. Правовi основи 
податкової системи України  14 2 2   4 16 2    14 
Тема 4. Нормативні стандарти 
реалізації митно-тарифного 
регулювання в Україні 

14 2 2   4 16     14 

Тема 5. Правове регулювання 
сплати окремих податкiв і зборів 
при переміщенні товарів 
(предметів) через митний кордон 
України. Правове регулювання 
сплати мита в Україні. 

18 4 4   4 20  2   14 

Тема 6. Правове регулювання 
сплати акцизного податку, 
податку на додану вартість і 
екологічного податку при 
переміщенні товарів (продукції) 
через митний кордон України. 

18 4 4   4 20 2    14 

Тема 7. Правове регулювання 
сплати митних зборів при 
переміщенні товарів (предметів) 
через митний кордон України. 

16 2 2         12 

Разом	–		
зм.	модуль1	 108	 18	 18	 	 	 32	 108	 4	 2	 	 	 96	

Усього	годин	 108	 18	 18	 	 	 72	 108	 8	 4	 	 	 96	

Курсова	робота	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Усього	годин	 	 18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
5. Теми практичних занять 
№	
з/п	 Назва	теми	 Кількість	

годин	
I.	 II.	 III.	

1. Тема 1: Правові основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2	

2. Тема 2: Основи загальної теорiї податкiв: економічна сутність і правова 
природа податків. 2	

3. Тема 3: Правовi основи податкової системи України 2	
4. Тема 4: Нормативні стандарти реалізації митно-тарифного регулювання в 2	
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Україні 

5. 
Тема 5: Правове регулювання сплати окремих податкiв і зборів при 
переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України. Правове 
регулювання сплати мита в Україні. 

2	

6. 
Тема 6: Правове регулювання сплати акцизного податку, податку на додану 
вартість і екологічного податку при переміщенні товарів (продукції) через 
митний кордон України. 

2	

7. Тема 7: Правове регулювання сплати митних зборів при переміщенні товарів 
(предметів) через митний кордон України. 2	

8. Тема 8: Правові основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2	

9. Тема 9: Основи загальної теорiї податкiв: економічна сутність і правова 
природа податків. 2	

	 Всього:	 18	год	
 
Теми практичних занять для студентів заочної форми навчання 
6. Теми практичних занять 
№	
з/п	 Назва	теми	 Кількість	

годин	
I.	 II.	 III.	

1. Митні	режими	
	 2	

2. Відповідальність	за	порушення	митних	правил	
	 2	

	 Всього:	 	4	год	
        Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами. 
- самостійне вивчення окремих тем або розділів програми. 
- опрацювання рекомендованої літератури. 
- аналіз ситуацій. 
 

7. Самостійна робота 
№	
з/п	 Назва	теми	 Кількість	

годин	
I.	 II.	 III.	

1. Науково-теоретичні і правові основи митної справи в Україні. 4	
2. Порушення митних правил і відповідальність за ці порушення. 4	

3. Адміністративні порушення, які посягають на нормальну діяльність митних 
органів. 6	

4. Відповідальність контролюючих органів та їх посадових осіб. 8	

5. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України. 8	

6. Переміщення товарів через митний кордон України фізичними особами. 8	
7. Особливості митного контролю при перевезені на різних видах транспорту. 6	
8. Митні пільги та преференції. 8	
9. Митна статистика. 4	

10. Участь України в міжнародно-правовому співробітництві у сфері митної 
справи. 6	

11. Переміщення товарів через митний кордон України фізичними особами. 10	
Всього:	 72	год.	
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7. Методи навчання 
8. У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну 
працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й 
пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  
Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, пояснення, 

бесіда, лекція, демонстрація, дискусія, спостереження, практичне заняття. 
 

9. Методи контролю 
Поточний Опитування на семінарських заняттях, реферати з тем, що виносяться на 

самостійне вивчення студентів, виконання письмового завдання, модульний контроль та залік. 
Проміжний контроль включає в себе проведення одного модуля протягом семестру, який 

передбачає оцінку знань студентами нормативно-правових актів та спеціальної літератури, вміння 
розв’язати логічні задачі з тем, винесених на модуль, виявлення розуміння поняття і сутності 
митного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; розуміння змісту основних 
категоріальних понять митного права, процедур переміщення товарів через митний кордон 
України, а також процедур митного оформлення декларування та контролю і проводиться шляхом 
усного опитування студента. 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту і включає в себе оцінку знань студентом 
нормативно-правових актів, виявлення розуміння поняття і сутності митного права як галузі 
права, науки та навчальної дисципліни; розуміння змісту основних категоріальних понять митного 
права, процедур переміщення товарів через митний кордон України, а також процедур митного 
оформлення декларування та контролю і проводиться шляхом усного опитування студента, а 
також проблематики відповідальності за порушення митних правил та застосування заходів 
стягнення до правопорушників, міжнародна співпраця у сфері митних правовідносин. 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (залік) Сума 

Змістовий модуль 1 
26-50 

Змістовий модуль 2 
26-50 50 100 

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою: 
Ø максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується 

екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 
Ø при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка 
ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 
диференційованого заліку 

 
Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  
 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 
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61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
 

12. Методичне забезпечення 
ЗАКОНОДАВСТВО: 

1. Декларація про державний суверенітет України. К. 1991. 
2. Конституція України - К. 2017.  
3. Митний кодекс України К. 2017, з остатніми змінами і доповненнями, 
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. К. 2015. 
5. Господарський кодекс України. К. Атіка, 2016. 
6. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16 квітня 1991р. 
7. Декларацiя про державний суверенiтет України, прийнята Верховною Радою України 

16.07.90 р. // ВВРУ.- 1990.- №31.- Ст.429. 
8. Закон УРСР вiд 03.08.90  р.  "Про економiчну самостiйнiсть Української РСР"  //  ВВР УРСР.-  

1990.- №34.- Ст.499.  
9. Конституцiя України, прийнята на п'ятiй сесiї Верховної Ради України 28.06.96 р. // ВВРУ.- 

1996.- №30.- Ст.141; УК.- 1996.- 13 липня. 
10. Господарський кодекс України (гл.35 "Особливості правового регулювання фінансової 

діяльності"), прийнятий 16.01.03 р. // ВВРУ.- 2003.- №№18, 19-20, 21-22.- Ст.144.  
11. Митний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 13.03.2012 р. // ВВРУ.- 2012.- 

№38-39.- Ст.288;  
12. Митний тариф України, затверджений Законом України “Про Митний тариф України” від 

05.04.01 р. // ВВРУ.- 2001.- №24.- Ст.125; ОВУ.- 2001.- №18.- Ст.781. 
13. Закон України від 07.05.96 р. "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну 

сировину" // ВВРУ.- 1996.- №28.- Ст.133. 
14. Закон України від 24.10.02 р. “Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних 

металів” // ВВР Украъни.- 2003.- №1.- Ст.1; ГУ.- 2002.- 19 грудня; УК.- 2002.- 18 грудня. 
15. Закон України від 10.09.99 р. “Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких 

видів олійних культур” // ВВРУ.- 1999.- №44.- Ст.389. 
16. Податковий кодекс України від від 02.12.2010р., №2755-VI // Офіційний вісник України 

від 10.12.2010р., № 92, том 1, стор. 9, стаття 3248, код акту 53775/2010Кучерявенко М. П. 
Податкове право України :  академ.  курс :  підручник /  М.  П.  Кучерявенко.  –  К.  :  "Правова 
єдність", всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 699 с. 

17. Закон України „Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”. Відомості 
Верховної Ради України.-1999.- № 11.-Ст.78. 

18. Закон України „Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” // 
Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 9-10.- Ст. 65;  

19. Закон України „Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” // 
Відомості Верховної Ради України. -1999.- № 12-13.-Ст. 80;  

20. Закон України „Про Митний тариф України” // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 
24.-Ст. 125. 

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання, пов'язані із застосуванням митних 
декларацій» від 21 травня 2012 р. N 450 // Офіційний вісник України, 2012, N 40 (05.06.2012), 
ст. 1545. 

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про справляння плати за виконання митних 
формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза 
робочим часом, установленим для митних органів» від 18 січня 2003 р. N 93 // Офіційний 
вісник України, 2003, N   4 (07.02.2003), ст.  139. 

23. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі К. "Основи", 1996. 
24. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних 

тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. 
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25. Ківалов С.В. Організаційно-правові основи митної справи в Україні. Автореферат дис. д-ра 
юрид.наук О. 1996. 

26. Ківалов С.В. Средства осуществления таможенной политики Украины О.1995. 
27. Ківалов С.В. Таможенное право (Административная ответственность за нарушение 

таможенньїх правил) 0.1996 
28. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002 –  . – 

Т. III : Учение о налоге. – 2005. – 599 с.  
29. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. - Х. : Легас, 2002 –     . – 

Т. II : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.  
30. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002 –     . 

– Т. IV : Особенная часть. Косвенные налоги. – 2007. – 536 с.  
31. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник.- Харьков: Консум, 1997, 1998, 2001;  
32. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация.- К. : Правова 

еднисть, 2009.  
33. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права.- Харьков: Эспада, 1996.- 319 с. 
34. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права : в 2 т. [Текст] / Н. П. Кучерявенко ; под. ред. Д. М. 

Щекина. – М. : Стаут, 2009. – Т. 1 : Общая часть. – 863 с.  
35. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002 –     . 

– Т. I : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. – 665 с.  
36. Митний кодекс України: науково-практичний коментар / А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А. 

Калюжний та ін. - К., 2008. – 757 с. 
37. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. — К.: 

Т-во "Знання", КОО, 2003. 
38. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2004. 
39. Податкове право : навч. посіб. / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, Д. А. Кобильнік та ін. ; за ред. М. П. 

Кучерявенка. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.  
40. Сандровский К.К.Таможенное право в Украине. – К., 2000. – 210с. 
41. Сандровський К.К. Таможенное право. К. 1974. 

 
Допоміжна 

42. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб.- Чернівці: Рута, 
2002.- 392 с. 

43. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в 
Украине.- Харьков: Консум, 1997. 

44. Податкова система України / За ред.В.М.Федосова.- Київ: Либiдь, 1994р. 
45. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів.- К.: ЕксОб, 2003.- 280 с. 
46. Пришва, Н. Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання : моногр. / Н. 

Ю. Пришва ; НДІ фінансового права. – К. : КНТ, 2008. – 197с.  
47. Сутормiна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава - податки - бiзнес.- Київ, 1992. 
48. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Таможенное обслуживание внешнеэкономической 

деятельности. М. Зкзамен, 2001 768с. 
49. Таможенное право Учебник Отв. Ред. Ноздрачев А.Ф. М: Юрист, 1998, 576с. 
50. Российское таможенное право Учебник для вузов. Рук. автор, кол. Гавричидзе Б.Н. М. - 

Норма, 1997. 
51. Таможенное право. Учебное пособие. Халипов С.В. М. Изд-во Зерцало-М. 2001,272с. 
52. Основы таможенного дела. Учебник. Под ред. Драганова В.Г. М. Зкономика. 1998, 687с. 
53. Таможенное право России Для студентов вузов.  Под ред.  Тимошенко И.В.  Ростов Феникс,  

2001, 512с. 
54. Спеціальна енциклопедично-довідкова література, література для порівняльно-правового 

аналізу та законодавство (для всіх тем курсу) 
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Періодичні видання: 
1. Актуальні проблеми економіки. 
2. Баланс-Бюджет. 
3. Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. 
4. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. 
5. Вісник податкової служби України. 
6. Економіка України. 
7. Економіка, фінанси, право. 
8. Економіст. 
9. Дебет-кредит. 
10. Казна України. 
11. Митна справа. 
12. Підприємництво, господарство і право. 
13. Право України. 
14. Юридична Україна. 

 
Інформаційні ресурси 

http://www.customs.gov.ua 
http://www.president.gov.ua/ 
http://www.rada.gov.ua/ 
http://www.kmu.gov.ua/ 
http://www.minfin.gov.ua/ 

 

http://www.customs.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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Теоретичні питання для виконання контрольної роботи: 
 

1) Правові основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
2) Основи загальної теорії податків: економічна сутність і правова природа податків. 
3) Податкове право як інститут фінансового права України. 
4) Правові основи податкової системи України. 
5) Правове регулювання сплати мита в Україні. 
6) Правове регулювання сплати акцизного збору і податку на додану вартість при 

переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України. 
7) Правове регулювання сплати митних зборів при переміщенні товарів (предметів) через 

митний кордон України. 
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Питання для проведення підсумкового контролю: 
  

1. Поняття та значення та значення зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.  
3. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції.  
4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
5. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
6. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
7. Спеціальні економічні зони. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної 

діяльності. 
8. Сутнісні характеристики податку як економічної категорії.  
9. Поняття, суть i функції податку як економічної категорії.  
10. Правова природа податку з огляду на його юридичні ознаки.  
11. Юридичні ознаки податку. 
12. Відмінність податків від інших обов’язкових платежів (зборів, мита, плат тощо). 
13. Суб’єкти оподаткування: платники податків і податкові агенти, їх права та обов’язки.  
14. Об’єкт оподаткування. Поняття і види об’єктів оподаткування. Методи визначення об’єкта 

оподаткування.  
15. База оподаткування. Поняття і порядок визначення бази оподаткування.  
16. Податкова ставка. Податковий оклад. Поняття і види податкових ставок. 
17. Методи обчислення і сплати податків: пропорційне оподаткування; прогресивне 

оподаткування (проста і складна прогресії); регресивне оподаткування; змішане 
оподаткування. 

18. Строк сплати податку. Поняття і порядок визначення строків сплати податків. 
19. Податкові пільги. Поняття і види податкових пільг. Територіальні податкові пільги 

(офшорне оподаткування).  
20. Поняття i змiст податкової системи. Правові основи податкової системи України. 
21. Принципи системи оподаткування в Українi. 
22. Компетенцiя органiв державної влади і мiсцевого самоврядування в сферi податкового 

регулювання. 
23. Загальна характеристика непрямих податків, які сплачуються при переміщенні товарів 

(предметів) через митний кордон України. 
24. Економіко-правова характеристика мита як різновиду непрямих податків: поняття, суть, 

функції і правова природа мита. Класифікація мита.  
25. Митно-тарифне регулювання як один із методів здійснення митної політики держави та 

його місце серед інших методів зовнішньоекономічної діяльності держави.  
26. Митний тариф – центральний інструмент митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 
27. Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування митом.  
28. Види мита в Україні.  
29. Види пільг при справлянні мита та порядок його сплати до бюджету. 
30. Ставки мита. Митний тариф України.  
31. Поняття, правові основи і структура Митного тарифу України.  
32. Товарна класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності як елемент Митного тарифу 

України.  
33. Гармонізована система опису і кодування товарів – основа товарної класифікації 

зовнішньоекономічної діяльності.  
34. Методи визначення митної вартості товарів як елемент Митного тарифу України.  
35. Диференціація ставок ввізного мита Митного тарифу України.  
36. Країна походження товару: критерії і порядок визначення.  
37. Особливості оподаткування митом товарів предметів, які переміщуються громадянами 

через митний кордон України.  
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38. Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування акцизним податком при переміщенні 
товарів (предметів) через митний кордон України.  

39. Особливості оподаткування акцизним податком товарів (предметів) при їх 
транскордонному переміщенні.  

40. Порядок обчислення і сплати акцизного податку при ввезенні товарів (предметів) на митну 
територію України. 

41. Правові основи,  суб’єкти і об’єкти оподаткування податком на додану вартість при 
переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України.  

42. Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів 
(продукції) на митну території України,  

43. Особливості оподаткування податком на додану вартість виконання робіт, надання послуг 
нерезидентами для їх споживання на митній території України.  

44. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість при транскордонному 
переміщенні товарів (предметів). 

45. Правові основи, суб’єкти і об’єкти оподаткування екологічним податком при переміщенні 
товарів (предметів) через митний кордон України. 

46. Особливості оподаткування екологічним податком обсяги та види палива, у тому числі 
виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію 
України податковими агентами.  

47. Порядок обчислення і сплати екологічного податку при транскордонному переміщенні 
товарів. 

48. Поняття, правова природа і види митних зборів, які справляються через митний кордон 
України.  

49. Правові основи справляння митних зборів при переміщенні товарів (предметів) через 
митний кордон України. 

50. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України. 
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