
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра адміністративного та фінансового права 
 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор 

з науково-педагогічної роботи 
та соціальних питань і розвитку 

Львівського національного університету  
імені Івана Франка 

проф. Лозинський М.В. 
 

________________________ 
 

«___» _____________ 2012 року 
 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 
напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» 

спеціальність 8.03040101 «Правознавство» 
спеціалізація «Адміністративно-правова» 

юридичний факультет 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів – 2012 рік 
	
	
	
	



	
	
	

Митне	право	України.	Робоча	програма	навчальної	дисципліни	для	 студентів	 за	
напрямом	 підготовки	 6:03.0401	 право,	 спеціальністю	 правознавство.	 –	
7.03.040201:	Львів,	2011.	-	15		с.	
	
	
	

Розробники:	
	
Бориславський	 Любомир	 Володимирович,	 к.ю.н.,	 доцент	 кафедри	
конституційного	права	
Мостовий	 Андрій	 Стефанович,	 к.ю.н.,	 доцент	 кафедри	 адміністративного	 та	
фінансового	права	
	
	
	
Робоча	програма	схвалена	на	засіданні	кафедри	адміністративного	та	
фінансового	права	
	
Протокол	№				від		“					”	________________	2012	р.	
	
	
Завідувач	кафедрою	конституційного	права	
	
	__________________________	(проф.	Заверуха	І.Б.)	
	
«_____»		______________	2012	р.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ó					ЛНУ	ім.	Івана	Франка,	видання	
українською	мовою,	2012	



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	“Митне	право”	
 

Мета:	 Ознайомити	 студентів	 з	 порядком	 і	 принципами	 переміщення	
товарів	і	транспортних	засобів	через	митний	кордон	України.	

Завдання:	 	 вивчити	 та	 проаналізувати	 правові	 норми,	 які	 регулюють	
порядок	переміщення	товарів	і	транспортних	 	засобів	через	митний	кордон	
України	

		В	 результаті	 вивчення	 даної	 дисципліни	 на	 основі	 даної	 програми	
студент	повинен:	

· знати:			
-	 Правові	 норми,	 які	 регулюють	 порядок	 переміщення	 товарів	 та	

транспортних	засобів	через	митний	кордон	України.	
-	 Аналізувати	 особливості	 переміщення	 товарів	 та	 транспортних	 засобів	

через	митний	кордон	України	громадянами	та	підприємствами.	
-	Поняття	та	види	митних	режимів	в	Україні.	
-	 Поняття	 та	 зміст	 інституту	 митні	 платежі	 та	 порядок	 справляння	

податків	при	переміщенні	товарів	через	митний	кордон.	
-	 Види	 та	 форми	 митних	 декларацій,	 які	 використовуються	 при	

переміщенні	товарів	через	митний	кордон.	
-	 Особливості	 та	 порядок	 застосування	 відповідальності	 за	 порушення	

митних	правил.	
	

· вміти:	
- Аналізувати	 специфіку	 правових	 відносин,	 які	 виникають	 у	 зв’язку	 із	

переміщення	 товарів	 та	 транспортних	 засобів	 через	 митний	 кордон	
України.	

- Практично	застосовувати	норми	митного	права	на	практиці.	
- Правильно	 визначати	 вид	 митного	 режиму	 відповідно	 до	 мети	

переміщення	товарів	через	митний	кордон.	
- Складати	 документи	 в	 рамках	 виконання	 митних	 формальностей,	 а	

також	 при	 оскарженні	 рішень,	 дій	 чи	 бездіяльності	 посадових	 осіб	
контролюючих	органів	

 

3. Програма	навчальної	дисципліни	

“	Митне	право	України	”	
	

ЗАГАЛЬНА	ЧАСТИНА	
Розділ	І	

ВВЕДЕННЯ	В	КУРС	
"МИТНЕ	ПРАВО	УКРАЇНИ"	

Тема	1	
Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні	і	правові	

основи	митної	справи	в	Україні	



Історія	 митної	 справи	 і	 законодавства	 про	неї.	 Основні	 етапи	 становлення	 і	 розвитку	
митно-правових	 відносин	 і	 інститутів	 в	 дореволюційний	період,	 радянський	період	 і	 на	
сучасному	етапі	державотворення.	Становлення	єдиної	системи	митних	органів	України.	
Поняття,	 зміст	 митної	 справи.	 Характер	 і	 специфіка	 та	 принципи	 митної	 політики	 і	

митного	 законодавства.	 Особливості,	 їх	 співвідношення	 на	 сучасному	 етапі	 розвитку	
України.	 Цілі	 і	 методи	 здійснення	 митної	 політики.	 Основні	 напрямки	митної	 політики	
України.	
	

Тема	2	
Митне	право	–	галузь	права,	науки,	і	навчальна	дисципліна	

Поняття	 і	предмет	митного	права.	Співвідношення	митного	права	з	 іншими	галузями	
українського	 права	 -	 конституційним,	 адміністративним,	 фінансовим,	 трудовим,	
цивільним,	кримінальним	і	іншими	галузями	права.	
Митно-правові	норми.	Поняття,	структура	і	види	митних	норм.	Дія	норм	митного	права	

в	часі,	в	просторі	і	по	колу	осіб.	
Поняття	 митних	 правовідносин.	 Специфіка	 регулювання	 митно-правовими	 нормами	

різних	 видів	 відносин.	 Характерні	 особливості	 митних	 правовідносин.	 Склад	 митного	
правовідношення:	суб'єкт,	об'єкт,	зміст.	Підстави	виникнення,	зміни	і	припинення	митних	
правовідносин.	 Митна	 правосуб'єктність.	 Види	 митних	 правовідносин:	 загальні	 і	
конкретні,	 загальнодозвільні	 і	 загальнозаборонні,	 абсолютні	 і	 відносні,	 постійні	 і	
тимчасові,	регулятивні	і	охоронні.	
Система	митного	права:	принципи	і	критерії	її	побудови,	
Джерела	митного	права:	поняття,	види	і	коротка	характеристика.	
Митне	право	як	навчальна	дисципліна:	предмет	і	система	курсу.	
Значення	вивчення	спецкурсу	для	підготовки	правознавців.	

	
Розділ	II		

МИТНІ	ОРГАНИ	ЯК	СУБ'ЄКТИ	МИТНОГО	ПРАВА	
	

Тема	3	
Митні	органи	України	

Поняття	 і	 правовий	 статус	 митних	 органів.	 Компетенція	 митних	 органів	 і	 форми	 її	
реалізації.	 Основні	 функції	 митних	 органів.	 Єдина	 система	 митних	 органів:	 коротка	
характеристика,	 ознаки	 єдності,	 принципи	 побудови	 взаємовідносин.	 Оперативно-
розшукова	діяльність	митних	органів	України.	Взаємовідносини	митних	органів	з	іншими	
органами	і	особами.	Міжнародне	співробітництво	митних	органів	України.	

Тема	4		
Державна	митна	служба	України	

Державна	 митна	 служба	 України,	 її	 основні	 завдання,	 функції	 і	 права.	 Організаційна	
структура	Державної	митної	служби	України.	
Регіональні	митниці	і	інші	ланки	системи	митних	органів	України.	
Правовий	 статус	 регіональних	 митниць	 (РМУ),	 їх	 основні	 завдання,	 функції	 і	 права.	

Організаційна	структура	регіональних	митниць.	
Правовий	 статус	 митниці	 і	 митного	 посту,	 їх	 основні	 завдання,	 функції	 і	 права.	

Організаційна	структура	митниці	і	митного	посту.	Спеціалізовані	митні	органи.	
Митна	варта.	
Посадові	особи	митних	органів	України.	Правовий	захист	працівників	митних	органів	

України.	Застосування	фізичної	сили,	спеціальних	засобів	і	зброї	,	посадовими	особами	
митних	органів	України.	Спеціальний	захист	працівників	митних	органів.	
Підготовка,	перепідготовка	та	підвищення	кваліфікації	працівників	митних	органів.	

Підприємницька	і	посередницька	діяльність	в	галузі	митної	служби.	
Організація	митної	служби	України.	
Підприємства,	 організації	 і	 установи	 митної	 служби,	 їх	 призначення	 і	 коротка	

характеристика.	



Поняття,	 принципи	 і	 особливості	 державної	 митної	 служби.	 Поняття	 державного	
митного	 службовця.	 Персональні	 звання	 в	 митних	 органах.	 Проходження	 служби	 в	
митних	органах.	Загальнослужбові	права	і	обов'язки,	а	також	правообмеження	державних	
службовців	митних	органів.	
Поняття	 і	 види	 форм	 діяльності	 митних	 органів,	 їх	 коротка	 характеристика.	 Правові	

акти	управління	у	сфері	митної	справи:	поняття,	основні	ознаки.	
Види	митних	правових	актів	і	особливості	їх	юридичних	властивостей.	
Правоохоронна	діяльність	як	форма	реалізації	компетенції	митних	органів	 і	 її	 основні	

напрямки.	
Законність	 і	 дисципліна	 в	 діяльності	 митних	 органів.	 Оскарження	 рішень,	 дій	 або	

бездіяльності	митних	органів	і	їх	посадових	осіб:	підстави,	поводи	і	порядок	реалізації.		
Контроль	 вищестоящих	 митних	 органів	 за	 діяльністю	 митних	 установ.	 Нагляд	 за	

діяльністю	митних	органів.	
	

Розділ	ІІІ	
ПРАВОВА	РЕГЛАМЕНТАЦІЯ	ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	У	В	МИТНО-ПРАВОВІЙ	СФЕРІ	

	
Тема	5	

Відповідальність	за	порушення	в	сфері	митної	служби	
Поняття,	 особливості,	 види	 і	 принципи	 юридичної	 відповідальності	 за	 митні	

правопорушення.	
Контрабанда	і	інші	злочини	в	сфері	митної	справи.	Коротка	характеристика	злочинів	в	

сфері	митної	справи.	
	

Тема	6		
Порушення	митних	правил	і	відповідальність	за	ці	порушення	

Поняття	 і	 склад	 порушень	 митних	 правил.	 Загальні	 принципи	 притягнення	 до	
відповідальності	 за	 порушення	 митних	 правил.	 Види	 стягнень	 за	 порушення	 митних	
правил	 і	 деякі	 особливості	 їх	 накладення.	 Види	 порушень	 митних	 правил	 та	 їх	
класифікація.	

	
Тема	7	

Адміністративні	правопорушення,	які	посягають	
на	нормальну	діяльність	митних	органів	

Поняття	 нормальної	 діяльності	 митних	 органів.	 Характеристика	 адміністративних	
правопорушень,	які	на	неї	посягають.	

	
Тема	8		

Відповідальність	контролюючих	органів	і	їх	посадових	осіб	
Відповідальність	 контролюючих	 органів.	 Відповідальність	 посадових	 осіб	 та	 інших	

працівників	контролюючих	органів.	
	

ОСОБЛИВА	ЧАСТИНА	
	

Розділ	IV	
ПРАВОВЕ	РЕГУЛЮВАННЯ	ПЕРЕМІЩЕННЯ	ТОВАРІВ	І	ТРАНСПОРТНИХ	ЗАСОБІВ	

ЧЕРЕЗ	МИТНИЙ	КОРДОН	УКРАЇНИ	
Тема	9	

Основні	принципи	і	особливості	переміщення	товарів	
і	транспортних	засобів	через	митний	кордон	

Основні	 принципи	 переміщення	 через	 митний	 кордон	 та	 їх	 коротка	 характеристика.	
Особливості	переміщення	через	митний	кордон	товарів	 і	транспортних	засобів	та	умови	
їх	застосування.	

	
Тема	10		



Митні	режими	
Поняття	 і	 сутність	 митного	 режиму.	 Види	 митних	 режимів,	 їх	 класифікація.	

Характеристика	митних	режимів.	
Митні	 режими	 випуску	 для	 вільного	 обігу,	 реімпорту,	 експорту,	 реекспорту,	

тимчасового	ввезення	(вивезення).	Режими	вільної	митної	зони	і	митного	складу.	
Митні	режими	митного	ліцензійного	складу	і	магазину	безмитної	торгівлі.	
Митні	 режими	 переробки:	 переробка	 на	 митній	 території,	 переробка	 поза	 митною	

територією.	
Митні	режими	знищення	товарів	і	відмова	від	товарів	на	користь	держави.	Митний	режим	
транзиту	товарів.	Вибір	і	зміна	митного	режиму.	

	
Тема	11		

Митне	оформлення	
Митне	 оформлення:	 поняття,	 цілі,	 види.	 Місце	 і	 час	 зміни	 оформлення.	 Попередні	

операції.	Попереднє	рішення.	Тимчасове	зберігання.	Взяття	проб	та	зразків.	
Основне	 митне	 оформлення	 (декларування):	 поняття,	 функції,	 форми	 і	 необхідна	

документація.		
Особа,	уповноважена	на	декларування.	Декларант,	його	права	і	обов'язки,	інші	учасники	

митного	оформлення.	
Мова,	якою	здійснюється	митне	оформлення.	
Присутність	 представників	 підприємств,	 а	 також	 громадян	 під	 час	 митного	

оформлення.	
Обов'язки	митниці	щодо	роз'яснення	вимог	митного	оформлення.	
Митне	оформлення	товару,	який	підлягає	обов'язковій	сертифікації.	
Спрощений	порядок	митного	оформлення.	
Порядок	 оформлення,	 транспортування	 товарів	 під	 митним	 контролем.	 Митний	

супровід.	 Вимоги	 до	 обладнання	 транспортних	 засобів	 для	 перевезення	 товарів	 під	
митним	 контролем.	 Транспортні	 засоби,	 товари	 під	 інші	 предмети,	 які	 підлягають	
декларуванню.	Процедура	декларування.	
	

Тема	12		
Процедури	митного	оформлення	

Декларування	товарів	і	транспортних	засобів.	Форми	декларування.	Вантажна	митна	
декларація	(ВМД).	
Обов'язки	 і	 права	 декларанта.	 Документи	 і	 додаткові	 відомості,	 які	 необхідні	 для	

митного	оформлення	.	
Прийняття	декларації.	Зміна,	доповнення	і	вилучення	митної	декларації.	
Тимчасова	або	неповна	декларація.	
Періодична	митна	декларація.	
Спрощений	порядок	декларування	товарів	і	транспортних	засобів.	
Послідовність	митного	оформлення	товарів	із	застосуванням	ВМД.	

	
Тема	13		

Митний	контроль	
Поняття,	 форми,	 види	 і	 правова	 регламентація	 митного	 контролю.	 Мета	 митного	

контролю.	Зони	митного	 контролю.	Здійснення	митного	 контролю	Особливі	процедури	
митного	контролю.	
Технічні	 засоби	 митного	 контролю.	 Митна	 експертиза.	 Валютний	 контроль	 і	

компетенція	контролюючих	органів	по	його	здійсненню.	
Типова	схема	організації	митного	контролю	Товарів	і	транспортних	засобів.	Документи	і	
відомості,	які	необхідні	для	митного	контролю.	Вимоги	до	документів	для	митного	
контролю	транспортних	засобів.	Період	перебування	товарів	та	інших	предметів	під	
митним	контролем.	



Залучення	спеціалістів	та	експертів	для	здійснення	митного	контролю.	Огляд	та	перегляд	
транспортних	засобів,	товарів	та	інших	предметів.	Огляд	та	перегляд	речей.	Особистий	
огляд.	
Ідентифікація	товарів,	транспортних	засобів,	приміщень	та	інших	місць.	
Доступ	службових	осіб	митниці	на	територію	чи	приміщення	підприємства.	
Перевірка	фінансово-господарської	діяльності	учасників	ЗЕД.	
Вибірковість	форм	митного	контролю.	Митне	забезпечення.	
Звільнення	від	певних	форм	митного	контролю.		
Операції	з	товарами	та	іншими	предметами,	що	знаходяться	під	митним	контролем.	

	
Тема	14	

Переміщення	товарів	через	митний	кордон	
України	фізичними	особами	

Переміщення	товарів	фізичними	особами.		
Переміщення	транспортних	засобів	фізичними	особами.		
Переміщення	фізичними	особами	іноземної	валюти	і	національної	валюти.	Митний	
контроль	товарів,	які	переміщуються	іноземними	громадянами,	які	користуються	
митними	пільгами.	

Тема	15	
Особливості	митного	контролю	при	перевезенні	

на	різних	видах	транспорту	
Митний	контроль	на	водному	транспорті.	
Митний	контроль	на	залізничному	транспорті.	
Організація	митного	контролю	за	міжнародними	авіаперевезеннями		
Митний	контроль	за	автомобільними	перевезеннями.	
Переміщення	міжнародних	поштових	відправлень	через	митний	кордон	України	

	
Тема	16	

Митно-тарифне	регулювання	і	стягнення		
митних	платежів	

Митно-тарифне	 регулювання.	 Мито.	 Види	 мита.	 Поняття,	 цілі	 і	 елементи	 митного	
товару.	Митно-тарифна	рада	України.	
Митна	 вартість	 товару	 і	 методи	 її	 визначення.	 Методи	 визначення	 митної	 вартості	

товару,	 що	 ввозяться	 (імпортуються)	 в	 Україну	 та	 порядок	 їх	 застосування.	 Єдиний	
митний	 тариф.	 Митна	 вартість	 товарів,	 що	 вивозяться	 (експортуються)	 з	 України.	
Тарифні	пільги:	
Поняття,	класифікація	і	загальний	порядок	сплати	митних	платежів.	
Заходи	 нетарифного	 регулювання	 зовнішньо-торгівельної	 діяльності	 і	 особливості	 їх	

застосування,		
Мито.	Податок	на	добавлену	вартість	(ПДВ).	Акциз.	Митні	збори	за	митне	оформлення.	

Платники	митних	платежів.	Авансові	платежі.	Валюта	митного	платежу.	
Сплата	митних	платежів.	Строки	сплати	митних	платежів.	Забезпечення	сплати	митних	

платежів.	Стягнення	митних	платежів	і	пені	за	прострочку	їх	сплати.	Порядок	повернення	
сум	лишньо	сплачених	чи	стягнених.	
Приклади	розрахунку	митних	платежів.	
Нарахування	та	справляння	податків	та	зборів	при	переміщення	товарів	через	митний	

кордон	України.	
Справляння	митних	платежів.	Контроль	за	сплатою	митних	платежів.	

	
	
	

Тема	17		
Митні	пільги	та	преференції.	

Поняття	 і	 види	 митних	 пільг.	 Пільги	 по	 митному	 оформленню	 і	 митному	 контролю.	
Пільги	при	сплаті	митних	платежів	(тарифні	пільги).	



Митні	 пільги,	 що	 надаються	 представництвам	 іноземних	 держав,	 міжнародних	
організацій,	представництвам	іноземних	фірм	та	офіційним	особам	на	території	України,	а	
також	дипломатичним	представництвам	України,	що	знаходяться	за	кордоном.	

	
Тема	18		

Митна	статистика	
Митна	статистика	як	складова	основ	митної	справи.	
Предмет	і	методи	митної	статистики..Об'єкти	вивчення	митної	статистики.	
Митна	 статистика	 зовнішньої	 торгівлі:	 поняття,	 цілі	 і	 загальна	 характеристика.	

Спеціальна	митна	статистика.	Товарна	номенклатура	зовнішньоекономічної	діяльності	 і	
функції	контролюючих	органів	по	їх	веденню.	
Місце	митної	статистики	в	економічній	статистиці.	

	
Розділ	V	

ПРОВАДЖЕННЯ	У	СПРАВАХ	
ПРО	ПОРУШЕННЯ	МИТНИХ	ПРАВИЛ	

	
Тема	19	

Загальні	умови	провадження	у	справах	про	порушення	митних	правил.	
Види	порушень	митних	правил	і	відповідальності	за	такі	порушення.	
Порядок	провадження	у	справах	про	порушення	митних	правил	
Підстави	для	заведення	справи	про	порушення	митних	правил.	

Обставини,	 які	 виключають	 провадження	 у	 справах	 про	 порушення	 митних	 правил.	
Загальні	 умови	 провадження	 у	 справах	 про	 порушення	 митних	 правил:	 строки	
провадження,	мова,	місце	ведення	провадження,	об'єднання	і	виділення	справ.	
Особи,	 які	 беруть	 участь	 в	 провадженні	 у	 справах	 про	 порушення	 митних	 правил	 і	 її	

розгляді	таких	справ,	їх	права	та	обов'язки.	
Обставини,	які	виключають	можливість	участі	в	провадженні	у	справах	про	порушення	

митних	правил.	
Інші	умови	ведення	провадження	у	справах	про	порушення	митних	правил.	
Докази	у	справі	про	порушення	митних	правил.	
Заходи,	що	забезпечують	провадження	у	позові	про	порушення	митних	правил	та	витрати	
у	цій	справі.	
Порядок	проведення	процесуальних	дій	у	справі	про	порушення	митних	правил.	

Розгляд	справи	про	порушення	митних	правил.	
Оскарження,	опротестування	і	перегляд	постанови	контролюючого	органу	України	про	

накладення	стягнення	у	справі	про	порушення	митних	правил.	
Виконання	 постанов	 контролюючого	 органу	 України	 про	 накладення	 стягнення	 за	

порушення	митних	правил.	
Специфіка	провадження	у	справах	про	адміністративні	правопорушення,	які	посягають	

на	нормальну	діяльність	контролюючих	органів.	
	

Розділ	VI	
УЧАСТЬ	УКРАЇНИ	В	МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ	
СПІВРОБІТНИЦТВІ	У	СФЕРІ	МИТНОЇ	СПРАВИ	

Міжнародно-правове	 співробітництво	 в	 сфері	 митної	 справи	 в	 рамках	 СНД.	 Митне	
регулювання	в	рамках	Союзу	незалежних	держав	і	участь	України	в	його	процесах.	
Участь	 України	 в	 міжнародно-правовому	 співробітництві	 з	 країнами	 далекого	

зарубіжжя	з	питань	митної	справи.	
Міжнародні	організацій	багатосторонні	угоди	в	сфері	митної	справи.	
Інтеграція	України	в	процес	міжнародного	співробітництва	по	гармонізації	і	уніфікації	

митно-правового	регулювання.	



	

	

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.	
Введення	в	курс	“	Митне	право	України”	

Тема 1. Науково-теоретичні і 
правові основи митної справи в 
Україні. 

4 -    4 4     4 

Тема 2.  Митне право – галузь 
права , науки і навчальна 
дисципліна. 

8 2 2   4 4     4 

Тема 3. Контролюючі органи 
України у сфері державної митної 
справи 
 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 4. Державна фіскальна 
служба України. 4 -    4 4     4 
Тема 5. Відповідальність за 
порушення в сфері митної служби. 6 2    4 6  2   4 
Тема 6. Порушення митних 
правил і відповідальність за ці 
порушення. 

6 - 2   4 8 2    6 

Тема 7. Адміністративні 
порушення, які посягають на 
нормальну діяльність митних 
органів. 

2 -    2 4     4 

Тема 8. Відповідальність 
конролюючих органів та їх 
посадових осіб. 

6 -    6 6     6 

 
             
 
             

Разом	–		
зм.	модуль1	 44	 6	 6	 	 	 32	 44	 4	 2	 	 	 38	

Змістовий	модуль	2.	Назва.	
Правове	регулювання	переміщення	товарів	та	транспортних	засобів	через	

митний	кордон	України	
Тема 9. Основні принципи 
переміщення товарів і 
транспортних засобів через 
митний кордон України. 

4	 -	 2	 	 	 2	 4	 	 	 	 	 4	

Тема 10. Митні режими. 10	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	
Тема 11. Митне оформлення. 8	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	
Тема 12. Процедура митного 
оформлення. 4	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	
Тема 13. Митний контроль. 8	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	
Тема 14. Переміщення товарів 
через митний кордон України 
фізичними особами. 

4	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	
Тема 15. Особливості митного 
контролю при перевезені на різних 
видах транспорту. 

6	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	



Тема 16. Митно-тарифне 
регулювання і стягнення митних 
платежів. 

4	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	
Тема 17. Митні пільги під 
преференції. 4	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	
Тема 18. Митна статистика. 
 2	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	
Тема 19. Загальні умови 
провадження у справах про 
порушення митних правил. 

8	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	
Тема 20. Участь України в 
міжнародно-правовому 
співробітництві у сфері митної 
справи. 

2	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	

 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Разом	–		
зм.	модуль	2	 64	 12	 12	 	 	 40	 62	 4	 2	 	 	 54	

Усього	годин	 108	 18	 18	 	 	 72	 106	 8	 4	 	 	 94	

Модуль	2	

Курсова	робота	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Усього	годин	 	 18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

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

годин	
I.	 II.	 III.	

1. Правове	регулювання	митної	справи	в	Україні	
	 2	

2. Контролюючі	органи	України	у	сфері	державної	митної	справи	
	 2	

3. Державна	служба	в	контролюючих	органах	
	 2	

4. Митний	контроль	
	 2	

5. Митне	оформлення	
	 2	

6. Правове	регулювання	порядку	переміщення	та	пропуску	через	митний	
кордон	 2	

7. Митні	режими	
	 2	

8. Правові	основи	митно-тарифного	регулювання	
	 2	

9. Відповідальність	за	порушення	митних	правил	
	 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.	

 
9. Методи навчання 

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. 

10.	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	
61-70	 D	 Задовільно		

Задовільно		
51-60	 Е		 Достатньо	

 
 

12.	Методичне	забезпечення	
	
	

1. Бориславський	 Л.В.,	 Мостовий	 В.С.	 Митне	 право	 України.	 програма	 спецкурсу	 та	
практичних	занять	для	студентів	юридичного	факультету	Львів,	2012,	15с.	

	

	
 
 



13.	Рекомендована	література	
	

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Басова Л.В. Таможенная статистика. Учебное пособие. М. 1996. 
2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі К. "Основи", 1996. 
3. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. 
посібник. — К.: КНЕУ, 2001. 
4. Ківалов С.В. Організаційно-правові основи митної справи в Україні. Автореферат дис. д-ра юрид.наук О. 
1996. 
5. Ківалов С.В. Средства осуществления таможенной политикй Украины О.1995. 
6. Ківалов С.В. Таможенное право (Административная ответственность за нарушение таможенньїх правил) 
0.1996 
7. Марков О.Н. Очерки по истории таможенной служби, Иркутск, 1987. 
8. Основи митного законодавства в Україні. Теорія і практика. К. 1999. 
9. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. — К.: Т-во "Знання", 
КОО, 2003. 
10. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2004. 
11. Сандровский К.К.Таможенное право в Украине. – К., 2000. – 210с. 
12. Сандровський К.К. Таможенное право. К. 1974. 
13. Соловков Ю. Українська митниця сьогодні. УК, 13 січня 1999. 
14.  Терещегнко С., Науменко В.Основи митної справи. Тези лекцій з митної справи. Хмельницький- 1996.  
15. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної 
діяльності: Навч. посіб. для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. — К.: AT «Август», 2001. — 406 с.  
16. Шевчук В.ПІ. Тазаненко М.Г. Історія української державності:' курс лекцій. Навч. посібник К., Либідь 19§9 
480с. 
17. Шишка Р. Б., Сергіснко В. В. Митне право України: Навч. посібник. — Харків: Еспада, 2002. — 290 с. 
18. Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. -К.: Юстініан, 2004. - 721 с. 
19. Митне право в Україні: Навч. посібник. Вид. 3-є доповн. і переробл. – Харків: Еспада. 2004. - 352с. 
20. Митна справа в Україні. (під редакцією Пашко П.В.). 
21. Митна справа в Україні, (під редакцією Макочит А. І.): К. 2005. 
22. Митна справа і зовнішньоекономічна діяльність: Збірник нормативних актів – К: 2004. 
23. Богуцький В.В., Волко С.Д. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. – Xарків, 1996. 
24. Коваль А. П. Ділове спілкування. - К : Либідь, 1992. 
25. Митний кодекс України: науково-практичний коментар / А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А. Калюжний та ін. 
- К., 2008. – 757 с. 
 

Додаткова література: 
1. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Таможенное обслуживание внешнезкономической деятельности. М. Зкзамен, 
2001 768с. 
2. Таможенное право Учебник Отв. Ред. Ноздрачев А.Ф. М: Юрист, 1998, 576с. 
3. Российское таможенное право Учебник для вузов. Рук. автор, кол. Гавричидзе Б.Н. М. - Норма, 1997. 
4. Таможенное право. Учебное пособие. Халипов С.В. М. Изд-во Зерцало-М. 2001,272с. 
5. Основы таможенного дела. Учебник. Под ред. Драганова В.Г. М. Зкономика. 1998, 687с. 
6. Таможенное право России Для студентов вузов. Под ред. Тимошенко И.В. Ростов Феникс, 2001, 512с. 
7. Спеціальна енциклопедично-довідкова література, література для порівняльно-правового аналізу та 
законодавство (для всіх тем курсу) 
 

Законодавство: 
1. Декларація про державний суверенітет України. К. 1991. 
2. Конституція України - К. 2011, 
3. Митний кодекс України К. 2011,  
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. К. 2000. 
5. Господарський кодекс України. К. Атіка, 2008. 
6. Господарський процесуальний кодекс України. К. Атіка, 2001. 
7. Кримінальний кодекс України К. Атіка, 2001. 
8. Кодекс адміністративного судочинства від 6 серпня 2005  
9. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16 квітня 1991р. 

	
	

14. Інформаційні	ресурси.	
 

      Вивчення дисципліни Митного права України студентами передбачає вміння 
використовувати різні інформаційні джерела, у тому числі Internet джерела. 

	



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

	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	1. Опис навчальної дисципліни
	2. Мета та завдання навчальної дисципліни “Митне право”
	Мета: Ознайомити студентів з порядком і принципами переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
	Завдання:  вивчити та проаналізувати правові норми, які регулюють порядок переміщення товарів і транспортних  засобів через митний кордон України
	В результаті вивчення даної дисципліни на основі даної програми студент повинен:
	3. Програма навчальної дисципліни
	“ Митне право України ”
	4. Структура навчальної дисципліни
	4. Структура навчальної дисципліни
	4. Структура навчальної дисципліни
	Усього годин
	Курсова робота
	Усього годин



	5. Теми практичних занять
	Теми практичних занять для студентів заочної форми навчання
	6. Теми практичних занять
	Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами.
	7. Самостійна робота
	10. Методи контролю
	12. Розподіл балів, що присвоюється студентам
	12. Розподіл балів, що присвоюється студентам
	12. Розподіл балів, що присвоюється студентам
	12. Розподіл балів, що присвоюється студентам
	12. Розподіл балів, що присвоюється студентам
	12. Розподіл балів, що присвоюється студентам
	Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену




	Відмінно
	Відмінно


	12. Методичне забезпечення
	13. Рекомендована література
	14. Інформаційні ресурси.

