
 

Назва дисципліни   «Митне право»   

Інформація про 

факультети  

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну  

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу для студентів 

бакалаврів 3 року навчання, напряму підготовки 

«Міжнародна логістика і митна справа».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання  

Викладач Дмітрієв Володимір Миколайович (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6,   каб. 380;  тел. (057) 707 

51 60).   

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Вивчення дисципліни передбачає наявність у студентів базових 

знань з міжнародного публічного та міжнародного приватного 

права, міжнародного торгівельного права і 

зовнішньоекономічної діяльності . 

Опис  

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основними 

поняттями митного права та діяльністю інститутів міжнародного 

співробитництва з питань митної справи, вивчення головних 

цілей і принципів митного права на міжнародному та 

національному рівнях. 

 Очікувані результати навчання: у результаті вивчення 

навчальної дисципліни слухачі мають можливість опанувати 

знаннями про:   

- визначення базових принципів та структури митного права; 

- міжнародне співробитництво держав з питань розвитку 

митного права; 

- заходи щодо попередження, припинення й запобігання 

порушенням митного права; 

- вміти орієнтуватись в нормативно - правових актах з питань 

митної справи. 

Теми лекційних занять: 

Тема 1. Поняття та сутність  митного права . 

Тема 2. Поняття, склад міжнародного митного права .  

Тема 3. Національне митне право України . 

Тема 4. Митне право, митне законодавство і митна політика 

української держави . 

Тема 5. Порушення митних правових норм, що посягають на  

встановлений порядок переміщення товарів і транспортних 

засобів  через митний кордон України. 

Тема 6. Співробітництво держав в розробці сумісних норм права 

з питань митної справи. 

Тема 7. Імплементація митних правових інструментів ЄС у 

правову систему України . 



Тема 8. Загальна характеристика діяльності міжнародних 

інститутів з питань розробки, уніфікації норм митного права та 

компетенція цих органів . 

 

Теми семінарських (практичних) занять: 

Тема 1. Поняття та сутність митного права. 

Тема 2. Особливості розвитку міжнародного митного права. 

Тема 3. Митне право України.  

Тема 4. Залежність митного законодавства и митного права від 

митної політікі держави.  

Тема 5. Порушення норм митного права, що посягають на 

встановлений порядок переміщення товарів і транспортних 

засобів  через митний кордон України. 

Тема 6. Міжнародне співробітництво з розробки уніфікованих 

норм та правіл митного права . 

Тема 7. Митне право  ЄС та його вплив на митне право Україні. 

Тема 8. Загальна характеристика міжнародних інститутів з 

питань розробки та уніфікації норм митного права. 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування, підсумкового контролю у формі 

заліку.    

Мова викладанн: українська  

 


