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Тема: Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств   

Мета: охарактеризувати Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку:  

      Державна митна служба України (Держмитслужба) — утворений у 2019 

році центральний орган виконавчої влади України, який реалізує державну митну 

політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

законодавства з питань державної митної справи. Діяльність служби спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів. 

      Положення про Державну митну службу затверджене 6 березня 2019, а зареєстровано 

юридичну особу 18 липня 2019. 

     Особу створено шляхом поділу Державної фіскальної служби, яка була переведена у 

стан припинення 17 травня 2019, але продовжує реалізовувати відповідні повноваження до 

повного старту роботи митної та податкової служби. 

    Основними завданнями Державної митної служби є реалізація та внесення на розгляд 

Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення реалізації державної митної політики, 

зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення 

сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного 

балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі, забезпечення реалізації 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, 

боротьби з порушеннями митних правил. 

    Основні функції управління організації  митного контролю та оформлення 

 Впровадження спрощених митних процедур відповідно до законодавства та 

сприяння створенню відповідних умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, 

збільшенню товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України 

 Забезпечення застосування митних режимів, здійснення митного контролю та 

митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими. Застосування 

відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під час 

переміщення товарів через митний кордон України 

 Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України 

 Вжиття заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі 

зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон 

України контрафактних товарів 

 Надання дозволів на відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового 

зберігання, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або 

сервісного типу, висновків щодо відкриття магазинів безмитної торгівлі та 

розміщення підприємств у пунктах пропуску, видачу сертифікатів уповноваженого 

економічного оператора, здійснення контролю за їх діяльністю 

 Організація та контроль за дотриманням встановленого порядку пропуску товарів, 

що ввозяться на митну територію України представництвами іноземних держав, 

міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними 

представництвами України, що знаходяться за кордоном 

 Забезпечення розгляду документів операторів поштового зв’язку та експрес-

перевізників із визначення місць міжнародного поштового обміну та центральних 

(регіональних) сортувальних станцій, а також здійснення контролю за діяльністю 
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місць міжнародного поштового обміну, центральних (регіональних) сортувальних 

станцій 

 Здійснення заходів із розвитку митної логістики 

 Облік осіб, які здійснюють операції з товарами 

 Здійснення контролю за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, 

до митниці призначення 

 Застосування способів забезпечення сплати митних платежів 

 Організація стягнення коштів у разі настання гарантійного випадку за фінансовою 

гарантією 

 Здійснення контролю за переміщенням товарів, що підлягають державному 

експортному контролю через митний кордон України 

 Організація та контроль за наданням адміністративних послуг 

 Питання для самоперевірки:  

1. Що таке Держмитслужба? 

2. Які основні функції управління організації  митного контролю та оформлення? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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