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Мета вивчення дисципліни

Метою викладання: навчальної дисципліни «Митне
право та діяльність митних органів на транспорті» є
сприяння набуттю і закріпленню знань щодо
сукупності Митного права та реалізації його
положень в митній практиці. Відповідно до
навчальної програми студенти – майбутні юристи
повинні володіти комплексом загальних та
спеціальних правових положень, методологічних та
юридично-наукових основ митного права та
організації діяльності митної системи України.
Інтегральна компетентність,
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та
загальні компетентності, спеціальні розуміння професійної діяльності
(фахові) компетентності
ФК5. Здатність застосовувати знання засад і
змісту інститутів міжнародного публічного
права, а також міжнародного приватного права.
ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації
та
застосування
норм
матеріального
і
процесуального права
ФК14. Здатність до консультування з правових
питань, зокрема, можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог
професійної етики, належного дотримання норм
щодо нерозголошення персональних даних та
конфіденційної інформації.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Модуль 1
Тема 1. Митна справа в Україні та її історичний розвиток
1. Поняття митної справи. Співвідношення митної справи, митного права та митної
політики в Україні.
2. Започаткування митної справи в Україні: період Київської Русі, феодальний
період, часи монголо-татарської навали, період гетьманської України, часи перебування
території України у складі Російської Імперії.
3. Митна справа в Україні з 1917-1991 роки.
4. Становлення митної справи суверенної України.
Тема 2. Поняття митного права та митних правовідносин.
Джерела митного права
1. Поняття митного права, його предмет та методи.
2. Принципи та система митного права.
3. Митні правовідносини.
4. Суб`єкти та об`єкти митних правовідносин.
5. Джерела митного права.
Тема 3. Організація управління митною справою в Україні
1. Фіскальна служба в Україні.
2. Митні органи України та їх структура.
3. Правовий статус Державної фіскальної служби України.
4. Взаємовідносини митних органів України з іншими державними органами,
юридичними та фізичними особами.
5. Співпраця митних органів України з міжнародними організаціями та органами
інших держав.

Тема 4. Правове регулювання митного контролю
1. Поняття митної території та митного кордону.
2. Поняття митного контролю, його основні функції та види.
3. Форми митного контролю та їх основна характеристика. Зони митного контролю.
4. Особливі режими і процедури митного контролю.
5. Митні пільги.
6. Технологічні схеми митного та іншого видів контролю.
Модуль 2
Тема 5. Митне оформлення і митне декларування
1. Поняття та загальні положення митного оформлення.
2. Основні етапи здійснення митного оформлення.
3. Митне декларування: сутність, функції, порядок здійснення.
4. Форми митного декларування. Види митної декларації.
Тема 6. Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів,
транспортних засобів та інших предметів
1. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів, інших предметів
через митний кордон України.
2. Поняття та класифікація митних режимів.
3. Порядок переміщення через митний кордон України, товарів, транспортних
засобів.
4. Порядок переміщення через митний кордон України валюти.
5. Порядок переміщення через митний кордон України історичних і культурних
цінностей.
Тема 7. Митно-тарифне та нетарифне регулювання
1. Поняття Митно-тарифного регулювання.
2. Поняття та структура митного тарифу.
3. Види митних платежів. Поняття і види мита, ставки мита.
4. Тарифні пільги (преференції, митні пільги).
5. Поняття нетарифного регулювання. Класифікація методів нетарифного
регулювання.
Тема 8. Порушення митних правил. Провадження у справах про порушення
митних правил
1. Поняття та види порушення митних правил.
2. Адміністративні митні правопорушення. Адміністративні стягнення за
порушення митних правил.
3. Контрабанда. Покарання за контрабанду.
4. Поняття, завдання, принципи провадження у справах про порушення митних
правил.
5. Докази у справі про порушення митних правил.
6. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних
правил.
7. Процесуальні дії у справах про порушення митних правил. Адміністративне
затримання.
8. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.
Програмні результати навчання

ПРН 8. Використовувати професійні навички у

Форми поточного та підсумкового
контролю

своїй діяльності
ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у
з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій
ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних
правових явищ і процесів.
ПРН23. Надавати консультації щодо можливих
способів захисту прав та інтересів клієнтів у
різних правових ситуаціях
Поточний контроль: практичні роботи (10) — 50
бал.
Проміжний контроль: модульні контрольні
роботи (2) — 10 балів
Підсумковий контроль: залік — 40 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
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Оцінка за шкалою ЕСТS
Пояснення
«Відмінно» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
«Дуже добре» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконанні,
якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального,
робота з двома - трьома незначними помилками.
«Добре» — теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні, якість виконання жодного з
них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з
однією - двома значними помилками.
«Задовільно» — теоретичний зміст курсу
освоєний не повністю, але прогалини не носять
істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять

60—64

21—59

1—20

помилки, робота з трьома значними помилками.
Е
«Достатньо» — теоретичний зміст курсу
освоєний частково, деякі практичні навички
роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не
виконані, або якість виконання деяких з них
оцінено
числом
балів,
близьким
до
мінімального, робота, що задовольняє мінімум
критеріїв оцінки.
Незадовільно
FX
«Умовно незадовільно» — теоретичний зміст
(«не
курсу освоєний частково, необхідні практичні
зараховано»)
навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних
завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних
завдань (з можливістю повторного складання),
робота що потребує доробки
F
«Безумовно незадовільно» — теоретичний зміст
курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки
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