
Митне право 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування та засвоєння 

правових знань, пов’язаних з професійною підготовкою студентів, набуття ними 

практичних навичок використання і застосування правових норм у сфері 

державної митної справи. 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

фахівців: знань про: поняття предмет, метод, систему, принципи митного права; 

норми митного права, митно-правові відносини; поняття, завдання, права та 

обов'язки Державної фіскальної служби України; митний контроль; гарантії 

забезпечення виконання зобов’язань перед Державною фіскальною службою 

України; митна статистика; митне оформлення і митне декларування; митно-

тарифне та нетарифне регулювання; переміщення та пропуск через митний 

кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів; митні 

процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними 

видами транспорту; митні режими; порушення митних правил та 

відповідальність за них; провадження у справах про порушення митних правил; 

вмінь: застосовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі; аналізувати 

ситуації з митних питань і правильно їх вирішувати; виокремлювати елементи 

структури матеріально-правової норми права та складові колізійної норми права; 

виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і національного права; 

тлумачити зміст норми національного законодавства, використовуючи базові 

поняття правознавства.  

Компетентності: 

загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.  

фахові (спеціальні): 

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право.  

ФК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права.  

ФК 9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів.  

ФК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції.  

ФК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування.  

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення.  



Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання.  

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння 

складних питань з певної теми.  

ПРН 12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло.  

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Митне право України як комплексна галузь права  

Тема 2. Митні органи України як суб’єкти митного права  

Тема 3. Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях  

Тема 4. Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 

транспортних засобів через митний кордон України  

Тема 5. Поняття та види митного режиму 

Тема 6. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України 

Тема 7. Організація та здійснення митного контролю 

Тема 8. Митне оформлення. Декларування 

Тема 9. Правові основи митно-тарифного й нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  

Тема 10.Порушення митних правил  

Тема 11. Провадження у справах про порушення митних правил 

Тема 12. Україна – суб’єкт міжнародного митного права 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 4 

Форма семестрового контролю залік 

 


