АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ
МИТНЕ ПРАВО
4 КУРС
6 та 7 СЕМЕСТР
Галузь знань: 0304 – право
Напрям підготовки: 8.03040101 – правознавство
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Факультет: юридичний
Форма навчання: усі форми навчання

Викладач: старший викладач Борисов Геннадій Васильович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета вивчення: засвоєння студентами комплексу знань, умінь та навичок, щодо
сутності митної служби України; правових основ діяльності митної служби України.
Завдання: здобути теоретичні знання та сформувати поняття про основи
організації митної справи, митного контролю в Україні, ознайомитись з основними
завданнями, принципами, законодавчими актами і нормативними документами в галузі
митного контролю.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основи державної
митної політики та її пріоритети, специфіку, предмет, метод та структуру митного
права, його співвідношення з базовими галузями права, основні принципи митного
регулювання так контролю, правове положення та види митних органів, основні митні
операції та типові порушення митного законодавства, заходи щодо профілактики та
способи виявлення останніх;
вміти: аналізувати митне законодавство та визначати напрями та перспективи
його розвитку, заповнювати правильно митні декларації та інші митні документи,
виявляти найбільш доцільні варіанти митного декларування, володіти навиками
митного контролю та виявляти митні правопорушення, оформляти первинні документи
і грамотно застосовувати засоби митного примусу, співпрацювати з митними органами.
Опис дисципліни. Проголосивши Декларацією про державний суверенітет
України та Законом України “Про економічну самостійність” незалежність та
самостійність в економічній сфері Україна започаткувала тим самим свою самостійну
митну політику та митне законодавство. Митне право сформувалось у відносно
самостійну галузь законодавства і знаходиться в процесі становлення. Одні норми
відміняються, інші приходять їм на зміну. Хоча домінуючим підходом в регулюванні
відносин, що виникають при перетині кордону фізичними особами та при переміщенні
через нього матеріальних і інтелектуальних цінностей є адміністрування, але це не
виключає і приватного регулювання деяких з них . Внаслідок цього митне право є
комплексною галуззю законодавства з переважаючими публічно правовими засадами
регулювання.
Запропонована дисципліна є відображенням етапу становлення митного права та
митної практики в Україні. В результаті вивчення цього спеціального курсу студенти
оволодівають знаннями матеріального і процесуального законодавства, яке регулює
митні відносини. Крім того, студенти отримають практичні навички з підготовки
процесуальних документів та документів митного оформлення та декларування.
Отримані знання і навички сприяє кращій професійній орієнтації у професії
юриста.
Отриманні знання дадуть можливість майбутнім юристам знайти своє місце в
суспільстві, а також спрямує їхню професійну діяльність на служіння інтересам
громадян і держави.
У зв’язку з цим вивчення навчального курсу митного права передбачає не
тільки засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а і має на меті виховувати у

майбутніх фахівців повагу до своєї професії та дотримуватись у своїй діяльності
принципів законності і верховенства права.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.

