НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра адміністративної діяльності факультету правоохоронної діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Пдб 12.2 «МИТНЕ ПРАВО»
ОПП «Правоохоронна діяльність»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність
Освітня кваліфікація: бакалавр правоохоронної діяльності
Професійна кваліфікація: офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Митне право», є вибірковою для вивчення ОПП «Правоохоронна діяльність». Вивчається
протягом 8-го семестру на кафедрі адміністративної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни, є: підвищення загального рівня знань курсантів; ознайомлення з порядком
переміщення через Державний кордон України валюти, цінностей, товарів, транспортних засобів, культурних та історичних
цінностей та інших предметів; поглиблення теоретичних знань про митну справу в Україні, порядок здійснення митного
контролю та митного оформлення в Україні, правовий статус митних органів та порядок їх роботи; вивчення позитивних та
негативних сторін здійснення митної справи в Україні; забезпечення дієвого захисту політичних, економічних, ідеологічний,
культурних та оборонних інтересів суспільства та держави майбутніми юристами.
Основне завдання навчальної дисципліни: підвищення загального освітнього рівня слухачів; поглиблення теоретичних
знань про сутність та принципи митного права України; дати характеристику елементам, що традиційно складають вчення
митного права України; розгляд особливостей митного права України, його суб'єктів та об’єктів; з’ясування сутності окремих
інститутів митного права України.
Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати: загальні питання митної справи України, її поняття та правове регулювання; порядок переміщення через митний
кордон України товарів та інших предметів; основи митного законодавства України; поняття митного кордону України;
поняття та статус спеціальних митних зон на території України; спеціальні митні режими; правові основи здійснення
митними органами своїх повноважень; порядок проходження митного контролю та митного оформлення; правовий статус
працівників митних органів України; основні елементи юридичної відповідальності за порушення митних правил; порядок
проходження служби в митних органах України; провадження у справах про порушення митних правил.
вміти: використовувати знання набуті під час вивчення навчальної дисципліни у вирішенні професійних завдань;
тлумачити чинне митне законодавство; оформляти основні митні процесуальні документи; вирішувати питання що
виникають при застосуванні митного законодавства.
ознайомитись: з нормативною базою, яка регулює конституційну діяльність митних органів в Україні; з основними
положеннями, що регулюють порядок здійснення повноважень митними органами України; з особливостями переміщення
через митний кордон предметів міжнародних і іноземних організацій, транспортних засобів, з основними видами порушень
митних правил.
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Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.5; МН3.6; МН4.1; МН4.2.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.2.
+

Залік

Диференційований залік

Кількість годин

Екзамен

Самостійна робота

-----------------

ІРГР

курсова робота

розрахункове завдання

конспект з теми
переклад текстів

Аудиторна робота

реферат

Усього

модульний контроль

контрольна робота
підсумковий контроль
-----------------

12
12

рольові ігри

семінари

практичні заняття
лабораторні заняття

групові вправи

групові заняття

лекції

Усього аудиторних занять

Загальна

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми
підсумкового
контролю

Індивідуальна робота

Шифр
ЗК-2
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-9
ЗК-10

ЗК-11

СК-1
СК-2
СК-3
СК-4

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Компетентність
Методи контролю
Загальні компетентності
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
діяльності;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем;
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
Здатність працювати в команді;
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства прав,
прав і свобод людини і громадянина в Україні;
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності
Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
реалізації правоохоронної функції держави.
Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
законодавства у сфері правоохоронної діяльності.
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
права і правоохоронної діяльності.
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
Здатність до критичного аналізу правових явищ і застосування набутих МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
знань та навичок у професійній діяльності.
МК3.2; МК4.1; МК4.2.

Ск-5
СК-6
ВК-2

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати правову інформацію з різних джерел;
Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
Здатність опанувати та застосовувати систему та процеси забезпечення
безпеки державного кордону, моделі інтегрованого управління кордонами,
функціонування підсистем побудови охорони державного кордону, способів
застосування сил і засобів (у тому числі службових тварин), оцінювання їх
ефективності.
Вибіркові компетентності
Спроможність взаємодіяти з представниками інших правоохоронних
органів, в тому числі з міграційних питань та з питань митної справи.

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ
КУРСАНТАМИ
Шифр
Компетентність
Методи навчання
Оцінювання
МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
РН-3 Збирати необхідну інформацію з різних
джерел, аналізувати і оцінювати її.
МН2.1; МН3.5; МН3.6;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
МН4.1; МН4.2.
МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
РН-5 Розробляти тексти та документи з питань
професійної діяльності, вільно спілкуватися МН2.1; МН3.5; МН3.6;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
українською та іноземною мовами усно і
МН4.1; МН4.2.
письмо у соціальній і професійній сферах.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
РН-7 Здійснювати координацію діяльності суб’єктів МН1.1; МН1.3; МН1.5;
забезпечення публічної безпеки і порядку, а МН2.1; МН3.5; МН3.6;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
також комунікацію з фізичними та
МН4.1; МН4.2.
юридичними особами з метою своєчасного
реагування на кримінальні злочини,
адміністративні правопорушення та події.
МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
РН-10 Виокремлювати юридично значущі факти і
формувати обґрунтовані правові висновки.
МН2.1; МН3.5; МН3.6;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.

РН-11

МН4.1; МН4.2.
Знати і розуміти сучасні правові доктрини,
МН1.1; МН1.3; МН1.5;
цінності та принципи функціонування
МН2.1; МН3.5; МН3.6;
національної правової системи.
МН4.1; МН4.2.
Володіти знаннями щодо повноважень митних МН1.1; МН1.3; МН1.5;
органів, засад здійснення митного контролю МН2.1; МН3.5; МН3.6;
та митного оформлення, а також
МН4.1; МН4.2.
відповідальності за порушення митних правил

МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.
МК2.1; МК2.2; МК2.4; МК3.1;
МК3.2; МК4.1; МК4.2.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
Найменування
теми
теми
1
Митна справа в

Кількість
годин
4

1
Л2

Номери, вид занять та кількість годин
Місяці Номери тем, занять Кількість
та кількість годин
годин
2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
Сз2
01
1/1Л(2);
1/2Сз(2);
6
2/1Лз(2)

4

Л2

Сз2

02

2/3Сз(2);
3/2Сз(2) ;

10

Л2

Сз2 Пз6

03

4/1Л(2); 4/2Сз(2);
5/1Лз(2)

6

4

Л2

Сз2

04

12

Митні платежі
Юридична
відповідальність
за
порушення
митного
законодавства
Диференційований
залік

4
10

Л2
Л2

Сз2
Сз2 Пз6

05
06

5/2Сз(2); 6/1Л(2);
6/2Сз(2); 6/3Пз (6)
ДЗ (4)

4

Дз4

Всього

40

Україні.
2

3

4

Митний
контроль
та
митне
оформлення.
Порядок
переміщення
через
митний
кордон України
товарів,
транспортних
засобів, валюти
та
інших
предметів.
Митний режим

5
6

Всього

3/1Лз(2);
3/3Пз(6)

12

4
12

40

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми
1

№
заняття
2

Види навчальних
занять, завдань
3

1
1

2

Найменування теми і навчальні питання

Література*

4

5
4 курс
8 семестр
Митна справа в Україні
Поняття митного права та законодавче регулювання
митної справи.
1.
Історія становлення митної справи в Україні.
2.
Поняття, предмет, методи та джерела митного
права
3.
Органи державного управління митною
справою.
1. Права, обов`язки та відповідальність працівників
митних органів. Проходження служби та соціальний
захист працівників митних органів
1. Митна справа на території України за часів
Київської Русі.
2. Митна справа в Радянській державі.
3. Становлення митної справи в суверенної Україні.
4. Поняття митної справи.
5. Основні принципи митного регулювання.
6. Законодавче регулювання митної справи.
Джерела митного права.
Розвиток та основні засади митної справи в Україні.
1. Історія розвитку митної справи в Україні.
2. Поняття митної політики та митної справи.
3. Права, обов`язки та відповідальність працівників
митних органів.
4. Органи державного управління митною справою.
Митний контроль та митне оформлення.
Правове регулювання митного контролю та митного
оформлення.

6

лекція

14
2

самостійна робота

10

семінар

2

лекція

16
2

2
1

Кількість годин

1.1, ст.ст. 1-25;
1.6; 1.8;
2.1, ст.ст.1-25,
427-432.

1.1, Розділ 2- 4;
1.6; 1.7; 1.9;

2

самостійна робота

12

семінар

2

3

22

1

лекція

2

самостійна робота

12

1. Організація, форми та особливі режими митного
контролю.
2. Поняття та загальні положення митного оформлення.
3. Загальний порядок декларування товарів та інших
предметів
1. Особливі режими митного контролю.
2. Проведення особистого огляду громадян.
3. Поняття та мета митного оформлення.
4. Порядок декларування товарів та інших предметів.
5. Зони митного контролю.
6. Особливості митного оформлення ввезення –
вивезення несупроводжуваного багажу
Розвиток та основні засади митної справи в Україні.
1. Історія розвитку митної справи в Україні.
2. Поняття митної політики та митної справи.
3. Права, обов`язки та відповідальність працівників
митних органів.
4. Органи державного управління митною справою.
Порядок переміщення через митний кордон України
товарів, транспортних засобів, валюти та інших
предметів.
Правове регулювання переміщення через митний
кордон товарів, валюти та інших предметів
1. Загальна характеристика правил ввезення –
вивезення товарів та інших предметів через митний
кордон України.
2. Заборона та обмеження щодо переміщення через
митний кордон України окремих товарів.
3. Порядок переміщення через митну територію
України валюти.
4. Особливості переміщення через митний кордон
культурних та історичних цінностей.
1. Підстави та порядок переміщення через митний
кордон товарів та інших предметів.
2. Поняття термінів “валюта” та “іноземна валюта”.
3. Порядок переміщення валюти через митний кордон

1.12; 1.16; 1.17;
1.20, ст. 130-171.

1.1ст.ст. 91-175;
1.7; 1.9; 1.10; 1.11;
1.12; 1.14; 1.16;
1.17; 1.20, ст. 130156;
1.30;
2.3 ст. 86-98
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практичне заняття

6

1
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2

самостійна робота

12

4

України.
4. Митні пільги для дипломатичних та консульських
представництв.
5. Особливості пропуску через митний кордон України
культурних та історичних цінностей.
Правила переміщення через митний кордон України
транспортних засобів.
1.
Порядок вивезення транспортних засобів з межі
України
2.
Порядок ввезення транспортних засобів.
3.
Тимчасове ввезення транспортних засобів
4.
Поняття та правові підстави транзиту через
територію України.
5.
Порядок ввезення предметів на митну територію
України громадянами.
Правові основи переміщення через митний кордон
України товарів, валюти та інших предметів.
1.
Правові основи переміщення через митний
кордон товарів та інших предметів.
2.
Правові основи ввезення та вивезення валюти.
3.
Особливості переміщення через митний кордон
культурних та історичних цінностей.
Митний режим
Митний режим щодо товарів і транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України
1.
Поняття та види митних режимів.
2.
Поняття транзиту та тимчасового ввезення
(вивезення) товару.
3.
Перевезення, зберігання та розпорядження
товарами, що знаходяться під митним контролем.
Митний склад та спеціальна митна зона.
1. Порядок та умови перевезення товарів між
митницями.
2. Особливості зберігання предметів під митним
контролем.
3. Правовий статус митних ліцензійних складів.

1.1ст.ст.185-258;
1.1, Розділ 10;
1.7;
1.17;
1.20, ст. 42 – 45.
2.3. с. 96-114..
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4. Транзит через територію України.
5. Знищення або руйнування товарів.
Відмова на користь держави.
Правове регулювання перевезення, зберігання та
розпорядження товарами, що знаходяться під митним
контролем.
1. Порядок транзиту через територію України.
2. Експорт, реекспорт, імпорт, реімпорт.
3. Створення та функціонування спеціальних митних
зон на території України.
1. Режим митного ліцензійного складу.
Митні платежі
Мито та митні платежі.
1. Єдиний митний тариф і його правове регулювання
2. Поняття мита та його види.
3. Поняття митних платежів
1. Тарифні пільги та преференції.
2. Звільнення від сплати мита.
3. Звільнення від митних платежів.
4. Фінансові гарантії.
Інші способи забезпечення здійснення митних
платежів.
Правове регулювання мита та митних зборів.
1. Поняття та види мита.
2. Нарахування та сплата мита.
3. Митні платежі.
Тарифні пільги (преференції)
Юридична відповідальність за порушення митних
правил.
Відповідальність за порушення митних правил.
1. Поняття адміністративного правопорушення та види
адміністративних стягнень за порушення митних
правил.
2. Провадження у справах про порушення митних
правил:
а) загальний порядок провадження у справах про

1.1, Розділ 8-9;
1.11; 1.16;
1.20, ст. 130-156.
2.6, ст. 3;

1.1, Розділ 11;
1.2; 1.3; 1.4; 1.5;
1.6; 1.14; 1.20, ст.
248-267.
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порушення митних правил;
б) постанови митного органу та їх юридичне значення;
в) Порядок оскарження постанов митного органу;
г) виконання постанов митного органу.
3. Порядок оскарження дій або бездіяльності митних
органів та їх посадових осіб.
1. Виконання постанов митного органу.
2. Порядок оскарження громадянами, підприємствами,
установами і організаціями рішень, дій або
бездіяльності митних органів та їх посадових осіб.
3. Розгляд і вирішення скарг, заяв, інших звернень при
їх надходженні до митних органів та їх посадових
осіб.
4. Поняття та склад злочину “контрабанда”.
5. Відповідальність за контрабанду.
Порушення митних правил як адміністративне
правопорушення.
1. Відповідальність за порушення митних правил в
адміністративному порядку.
2. Види адміністративних стягнень за порушення
митних правил.
3. Провадження у справах про порушення митних
правил.
4. Поняття контрабанди та відповідальність за її
здійснення
Порушення митних правил як адміністративне
правопорушення.
1. Загальний порядок провадження у справах про
порушення митних правил.
2. Стадії провадження.
3. Порядок оскарження постанов митного органу
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Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 1236-р // Офіційний вісник України. – 2008. – № 71. – Ст. 2392 від
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/01/polozh-otsinka-2020- 12.0L-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був
відсутній на заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної
підготовки та у встановлені викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу.
Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з

поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та
самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох
робочих днів до складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації
заборгованості. Якщо курсант (слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він
вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі
«підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і
FХ - за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і не ліквідації
заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни не зараховується і
в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100- бальною
шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради
факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його
відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних
принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання,
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:
•
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
•
дотримання норм законодавства про авторське право;
•
надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу)
діяльність;
•
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
•
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб
з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
•
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
•
дотримання норм законодавства про авторське право;
•
надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до
такої академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
Метод навчання
Шифр
Метод контролю навчальних досягнень
1. Словесні методи
1. Попередній контроль
МН 1.1 Лекція
МК 1.1
Вибірковий усний
МН 1.2 Розповідь
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МН 1.3 Пояснення
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МН 1.4 Бесіда
МК 1.4
Фронтальний проблемний
МН 1.5 Інструктаж
2. Поточний контроль
МН 1.6 Дискусія
МК 2.1
Вибірковий усний
МН 1.7 Диспут
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
2. Наочні методи
МН 2.1 Демонстрація
МК 2.4
Тестування
МН 2.2 Ілюстрація
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МН 2.3 Спостереження
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
3. Практичні методи
МН 3.1 Лабораторна робота
МК 2.8
Реферат
МН 3.2 Практична робота
3. Рубіжний контроль
МН 3.3 Пробні вправи
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МН 3.4 Творчі вправи
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МН 3.5 Усні вправи
МК 3.3
Фронтальний проблемний
МН 3.6 Практичні вправи
4. Підсумковий контроль
МН 3.7 Графічні вправи
МК 4.1
Усний
МН 3.8 Технічні вправи
МК 4.2
Письмовий
МН 3.9 Групові вправи
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1 Рецептивний
МН 4.2 Репродуктивний
МН 4.3 Евристичний
МН 4.4 Дослідницький

