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___2020/2021___ навчального року


Назва курсу
Митне право України
Адреса викладання курсу
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул..Січових Стрільців, 14, м.Львів 79000
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна
Юридичний факультет, кафедра адміністративного та фінансового права
Галузь знань, шифр та назва спеціальності
08 «Право», 081 «Право»
Викладачі курсу
Мостовий Андрій Стефанович, к.ю.н., доцент
Контактна інформація викладачів
Електронна адреса, посилання на сторінку викладача, місце знаходження.
Консультації по курсу відбуваються
Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних занять. Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача.
Сторінка курсу

Інформація про курс
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, оволодіти поглибленими знаннями теорії та практики митного права, а також змісту митного законодавства в частині вивчення сутності митних відносин, які складаються при переміщенні товарів через митний кордон, та їх характеристика впливу на рівень товарообороту через митний кордон, формування навиків і умінь глибокого осмислення і творчого та правильного застосування на практиці.
Тому у курсі представлено як огляд концепцій реалізації державної митної справи, митої політики, використання митних режимів, так і процесів та інструментів, які потрібні для безперешкодного та законного переміщення товарів через митний кордон та можливістю скористатись зі всіх інституції та можливостей, які надає митне законодавство України.
Коротка анотація курсу
Дисципліна Митне право України» є вибірковою дисципліною зі спеціальності «Право» за освітньою програмою «бакалавр», яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Митне право України» є:
	ознайомлення студентів із завданнями курсу для оволодіння знаннями та розумінням сучасних підходів у розвитку митного регулювання; 
	з’ясування принципів державної митної справи та їх практичного застосування;
	вивчення та аналіз нормативних та доктринальних джерел митного права;

визначенням поняття і структури правового статусу учасників митних правовідносин;
 вивчення порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон;
визначення особливостей застосування адміністративної відповідальності за порушення митних правил, 
вивчення особливостей правового статусу декларанта товарів, посадової особи контролюючих органів та інших учасників митних правовідносин;
	порівняльно-правовий аналіз досвіду країн-членів ЄС.
Основна мета – навчити студента аналізувати не тільки теоретичні положення але і проблеми практичного щзастосування митних норм, вміти формулювати власні позиції з використанням посилань на нормативні акти, судову практику по вирішенню спорів у сфері митної справи, що сприятиме формуванню у студента уявлення про порядок переміщення товарів через митний кордон, а також контролю за цими процесами.

Література для вивчення дисципліни
Основна література: 
	Гребельник, О. П.. Митна справа: підручник/ О. П. Гребельник; Міністерство освіти і науки, Українсько-американський гуманітарний інститут Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні. - 4-те вид., оновл. та доп.. - К.: ЦУЛ, 2014. - 472 с.
	Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008.
	Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. -К.: Юстініан, 2016. - 721 с.
	Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. — Х. : Право, 2010. — 256 с

 Додаткова література: 
	Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 696 с.
	Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України : Підручник. - Одеса : Юридична література, 2001. – 256 с
Митний кодекс України: наук.-практ. коментар / 31 А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с.

Адміністративне право : підручник /Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – 2-ге вид., пере- робл. та допов. – Х.: Право, 2012. – 656 с.
Мостовий А.С. Митні режими в Україні і в Польщі: спільне та відмінне, /Мостовий Андрій Стефанович // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. — 2003. — № 2. — С. 164—167.
	Мостовий А.С. Функції митних режимів: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. — 2008. — Вип. 47. — С. 90—95.
Мостовий А.С. Порядок справляння митних платежів /Мостовий Андрій Стефанович // Митна справа. — 2010. — №2(68). — С. 22—26.
Мостовий А.С. Митне право у контексті розвитку фінансового права /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського університету. Серія юридична  2013. Випуск 57. С. 189–193 
Мостовий А.С. Митні платежі в контексті реформування податкового права /Мостовий Андрій Стефанович // Збірник наукових праць/ НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 208-210.
European Union Customs Law, By: Dr. Gerd M. Schwendinger, LL.M., and
10. Dr. Katja Göcke, LL.M. (Sydney) \\ Thomson Reuters, 12/2017, p. 44-1 – 44-33/
11. D Widdowson, „The changing  role  of  customs:  evolution or revolution?‟  (2007)  1  World Customs Journal 31

Європейська судова практика
	Case 1/75 Low Cost Standard [1975] ECR 1355 

Case C-143/93  Gebroeders  van  Es  Douane  Agenten  BV  v.  Inspecteur  der Invoerrechten en Accijnzen ECR I-431 
Case  C-2/90  Commission  of  the  European  Communities  v.  Kingdom  of Belgium ECR I-4431 Case C-158/94 Commission of the European Communities v. Italian Republic ECR I -5789
Case C-226/99 and 1/99 Kofi sa Italia Srl v. Ministero delle Finanze ECR I-207 
Case  C-34/79, Regina  v.  Maurice Donald  Henn and John  Frederick  Ernest Darby [1979] ECR 3795 
Case 155/82 Commission v Belgium [1983] ECR 531 
Case C-124/95 The Queen, ex parte Centro-Com Srl v. HM Treasury and Bank of England [1997] ECR I - 81 
Case C-1/96 The Queen v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food [1998] ECR  I  -  1251.  Case  C-376/07  Staatssecretaris  van  Financiën  v  Kamino International Logistics BV [2009] OJ C90/5 
WTO  Appellate  Body  Report  „European  Communities  –  Customs Classification  of  Frozen  Boneless  Chicken  Cuts‟  (27  September  2005) WT/DS/269/AB/R, WT/DS286/AB/R 
WTO  Appellate  Body  Report  „European  Communities  –  Selected Customs Matters‟ (16 June 2006) WT/DS315/R 16. WTO  Appellate  Body  Report,  „European  Communities  –  Customs Classification  of  Certain  Computer  Equipment‟  (5  February  1998) WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R; WT/DS68/AB/R

Додаються також інтернет-джерела.
1.	Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: rada.gov.ua
2.	Офіційний сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: minfin.gov.ua
3.	Єдиний державний реєстр судових рішень України -  Режим доступу: reyestr.court.gov.ua
4.	Офіційний сайт законодавства Європейського Союзу – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Тривалість курсу
32   год.

Обсяг курсу
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та ____0______ годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу студент буде : 
	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;
грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію

Ключові слова
Митне право, митниця, контролюючі органи, мито, митний режими, контроль, оподаткування, митні платежі, відповідальність 
Формат курсу
Очний /заочний 

Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння тем
Теми
Схема курсу додається
Підсумковий контроль, форма
іспит/залік в кінці семестру/року
письмовий/тестовий/усний/комбінований 
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії держави і права, з конституційного, адміністративного, цивільного права, достатніх для сприйняття категоріального апарату митного права, розуміння його джерел
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія

Необхідне обладнання
Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу може не потребувати використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів_____
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів______
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 100

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи екзамену.
Митне право як комплексна галузь права. Співвідношення з іншими галузями права.
Предмет та джерела митного права.
Державна політика у сфері митної справи Механізм реалізації державної митної політики.
Державна митна справа України та її ключові поняття за законодавством України.
Співвідношення понять митна територія України та митний кордон України.
Заходи нетарифного митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Заходи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності .
Заходи та способи інформування та консультування з питань державної митної справи України.
Мета та види попередніх рішень з питань державної митної справи України.
Поняття товару та мета визначення митного статусу товару.
Організаційно-правові засади та мета створення і функціонування зон вільної торгівлі, спеціальних митних зон та митних союзів. Іх значення для міжнародного товарообігу.
Поняття та мета визначення країни походження товару.
Поняття, форми та строки митного контролю.
Митна процедура та митні формальності.
Взаємодія митних органів з іншими державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Види державного контролю товарів.
Класифікація митного контролю: спрощений; спеціальний.
Особистий огляд як особлива форма митного контролю.
Поняття та види пункту пропуску через митний кордон України.
Способи перевірки документів та відомостей,які подаються митним органам під час здійснення митного контролю.
Огляд та переогляд як форма митного контролю.
Види, підстави та порядок проведення документальних перевірок.
Поняття та мета митного оформлення. Митний контроль та митне оформлення як основні категорії державної митної справи України.
Місце і час здійснення митного оформлення. Строки митного оформлення.
Стадії митного оформлення.
Класифікація документів, необхідних для здійснення митного оформлення.
Порядок та підстави відмови у митному оформленні.
Поняття, форми та способи декларування.
Поняття та види митної декларації.
Місце та строки декларування.
Правовий статус декларанта або особи уповноваженої на декларування.
Поняття, мета та види митних режимів.
Поняття митної вартості товару та цілі використання відомостей про митну вартість товарів.
Методи визначення митної вартості товарів послідовність та порядок їх застосування.
Порядок декларування митної вартості товарів, шляхом подання декларації митної вартості товарів.
Документи, необхідні (обов'язкові) для підтвердження митної вартості товарів.
Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Порядок та мета проведення митних експертиз.
Поняття та види митних платежів. Особи, на яких покладається обов'язок із сплати митних платежів.
Поняття та класифікація мита. Особливі види мита.
Об'єкти оподаткування митом, база оподаткування митом та платники мита.
Тарифні пільги (тарифні преференції). Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги).
Особливості оподаткування митом в контексті митних режимів.
Ввіз, вивіз фізичними особами національної та іноземної валюти. 
Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться на територію України або вивозяться з території України громадянами.
Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян.
Ввезення на митну територію України громадянами алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Обмеження щодо ввезення громадянами товарів на митну територію України.
Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється митними органами. Ліцензія та дозволи, що надаються підприємствам.
Правовий статус декларанта, митного брокера, агента з митного оформлення.
Поняття порушення митних правил. Суб`єкти відповідальності.
Види адміністративних стягнень за порушення митних правил. Основні і додаткові стягнення.
Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних правил.
Класифікація осіб, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митних правил.
Права та обов`язки осіб, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митних правил.
Класифікація порушень митних правил.
Перелік та стисла характеристика процесуальних дій у справах про порушення митних правил. Процесуальні документи.
Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення митних правил.
Мета і порядок застосування адміністративного затримання.
Компроміс у справі про порушення митних правил. Поняття, сторони, форма, умови укладення мирової угоди.
Місце, строки та органи, уповноважені на розгляд справ про порушення митних правил. Особливості розгляду судом.
Порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Органи та строки оскарження.
Підстави для скасування або зміни постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил.
Порядок виконання постанов про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил, винесених митним органом або судом. Суб`єкти, строки та контроль за виконанням.
Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.


*ПРИМІТКА
Зовнішня форма вираження силабусу може бути відмінною та поданою до візуального сприйняття не лише у формі таблиці. Бажаним є дотримання самої структури. Можливе наповнення силабусу додатковими розділами із розширенням інформації про курс. Запропонована форма є лише зразком.

** Схема курсу

Тиж. / дата / год.-
Тема, план, короткі тези
Форма діяльності (заняття)* *лекція, самостійна, дискусія, групова робота) 
Література.*** Ресурси в інтернеті
Завдання, год
Термін виконання









