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Навчальний курс «Митне право» розрахований на студентів закладів вищої освіти
правових спеціальностей з урахуванням наявності у них базового рівня знань (середньої
освіти), які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра. Він
побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS).
Предмет дисципліни «Митне право» є суспільні організаційні відносини, що складаються
в процесі і з приводу переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України.
Після завершення вивчення дисципліни «Митне право» отримані студентом знання, вміння
та навички допомогають слухачам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних
положень курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному
етапі; прищеплюють слухачам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для
формування в них високої професійної майстерності; глибше вивчити останні зміни та
доповнення, внесені в чинне митне законодавство, виробити у студентів вміння правильно
застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій.
Програма навчальної дисципліни складається з 3-х кредитних модулів:
Модуль I
Тема 1. Поняття митної справи. Мета митної справи.
Тема 2. Поняття митного права.
Тема 3. Місце митного права в правовій системі України.
Модуль 2.
Тема 4. Поняття митного оформлення.
Тема 5. Митне декларування та порядок його здійснення.
Тема 6. Митний контроль та його місце в системі контролю.
Тема 7. Особливі режими митного контролю.
Модуль 3.
Тема 8. Поняття порушення митних правил.
Тема 9. Контрабанда.
Тема 10. Протокол про порушення митних правил.
Тема 11. Адміністративне затримання. Особливості митного права у країнах ЄС.
Метою надання необхідних знань щодо поглибленого вивчення правового положення
суб’єктів, які діють в сфері інвестування; правовідносин, що виникають в сфері
інвестиційної діяльності; уяснення та вивчення правового механізму їх регулювання.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Митне право» є:
оволодіння студентами необхідними знаннями та навичками з набуття:
- понятійний апарат митного права;
- поняття та систему митного права;
Кількість кредитів ECTS: 3

- допомогти слухачам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних положень
курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному етапі;
- прищепити слухачам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування
в них високої професійної майстерності;
- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне митне законодавство,
виробити у студентів вміння правильно застосовувати його норми до конкретних правових
ситуацій.
2.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Студенти повинні сформувати необхідні загальні та професійні компетентності
відповідно до вимог освітньої програми:
Шифр
згідно
ОПП
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3

Компетентності

Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.

ЗК 4

Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово

ЗК6

Навички використання комунікаційних технологій.

ЗК9
ЗК11

Здатність працювати в команді.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і
розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних
інститутів.
Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності,
розуміння їх правової природи.
Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також
практики Європейського суду з прав людини.
Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин
національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з
таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і
адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне
право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

ЗК13.

СК1.
СК2.
СК3.
СК 4

СК 6
СК-7

СК 8
СК 11

Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм
матеріального і процесуального права.
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК 12

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати
правові позиції.

СК 13

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і
застосування набутих знань у професійній діяльності.
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.

СК 15
СК 16
СК 21.
СК 22.
СК 23.

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів,
розуміння їх правового характеру і значення.
Здатність
кваліфікувати
адміністративні
правопорушення
та
відмежовувати їх від інших протиправних дій.
Здатність вирішувати практичні ситуації в ході притягнення винуватих
осіб до адміністративної відповідальності.
Вміння аналізувати нормативні акти, якими визначається компетенція
органів державної влади і управління.

Бакалавр повинен знати:
- порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що перетинають митний
кордон України.
- послідовність операцій при декларуванні товарів.
- характеристику митних режимів, що застосовуються при митному оформленні товарів і
транспортних засобів.
- особливості застосування митних режимів.
- особливості використання складів тимчасового зберігання.
- методику визначення митної вартості імпортних товарів, процедуру контролю
правильності визначення митної вартості товарів, документи, що підтверджують митну
вартість товарів.
- методику визначення митної вартості товарів, що експортуються за межі митної території
України.
- послідовність операцій з декларування митної вартості.
Бакалавр повинен вміти:
- використовувати класифікацію товарів для цілей здійснення митного контролю та
оформлення.
- заповнювати відповідні поля вантажної митної декларації (ВМД).
- виконати розрахунок податків та зборів при митному оформленні товарів та
транспортних засобів.
3. Короткий зміст дисципліни.
Тема 1: Поняття митної справи.
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: Поняття митного права. Предмет митного права. Метод митного права.
Принципи митного права. Система митного права. Реалізація норм митного права. Джерела
митного права. Митно–правові відносини. Система митного права України.

Тема 3: Місце митного права в правовій системі України. Співвідношення митного
права з іншими галузями права. Конституція України як основне джерело митного права.
Структура й основні положення Митного кодексу України.
Зміст другого модулю включає:
Тема 4 : Поняття митного оформлення. Здійснення митного оформлення. Етапи
митного оформлення.
Тема 5: Митне декларування та порядок його здійснення. Форми митного
декларування. Порядок митного декларування. Види митних декларацій. Вантажна митна
декларація. Вимоги до вантажної митної декларації. Права і обов’язки декларанта та
брокера. Підприємницька діяльність з надання митних послуг.
Тема 6: Митний контроль та його місце в системі контролю. Види митного
контролю. Форми митного контролю. Функції митного контролю. Зони митного контролю.
Процедура митного контролю. Товари, які обов’язково підлягають митному контролю.
Митний контроль у регіональній митній лабораторії. Права і обов’язки суб’єктів митного
контролю.
Тема 7: Особливі режими митного контролю. Характеристика форм митного
контролю. Особливі процедури митного контролю. Митний контроль товарів, що містять
об’єкти права інтелектуальної власності. Особистий огляд. Митний контроль на транспорті.
Митний контроль на залізничному транспорті. Митний контроль на авіаційному
транспорті. Митний контроль на автомобільному транспорті. Митний контроль на водному
транспорті.
Тема 8: Поняття порушення митних правил. Суб’єкти порушення митних правил.
Види порушень митних правил. Види стягнень за порушення митних правил. Основні і
додаткові види стягнень. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до
порушників митних правил. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних
правил.
Тема 9: Контрабанда. Запобігання контрабанді. Поняття провадження у справі про
порушення митних правил. Правове забезпечення провадження у справах про порушення
митних правил. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил.
Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення
митних правил. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних
правил. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил.
Тема 10: Протокол про порушення митних правил. Докази порушення митних
правил. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил.
Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил. Обставини,
що виключають можливість провадження у справі.
Тема 11: Адміністративне затримання. Процесуальні дії у справі про порушення
митних правил. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Строки
оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на постанови
подання прокурора. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за
порушення митних правил. Особливості митного права у країнах ЄС.
4. Організація навчання.
Тематичний план
№

Назва теми

Модуль 1. .
1
Поняття митної справи.
Мета митної справи.
2
Поняття митного права.

Всього
годин

Лекції

Практичні
заняття

Самостійна
робота

7

2

1

4

7

2

1

4

Місце митного права в
правовій системі
України.
Всього за модуль 1
Модуль 2.
4
Поняття митного
оформлення.
5
Митне декларування та
порядок його здійснення.
6
Митний контроль та його
місце в системі
контролю.
7
Особливі режими
митного контролю.
Всього за модуль 2
Модуль 3.
8
Поняття порушення
митних правил.
9
Контрабанда.
10 Протокол про порушення
митних правил.
11 Адміністративне
затримання. Особливості
митного права у країнах
ЄС.
Всього за модуль 3
Разом за курс
3

8

2

2

4

22

6

4

12

8

2

1

5

8

2

1

5

8

2

2

4

8

2

2

4

32

8

6

18

8

2

2

4

8

2

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

36
90

8
26

8
18

16
46

5. Тематика практичних занять.
Зміст першого модулю включає:
Тема 1: Поняття митної справи.
1. Поняття, зміст митної справи.
2. Характер і специфіка та принципи митної політики і митного законодавства.
3. Особливості, їх співвідношення на сучасному етапі розвитку України.
4. Цілі і методи здійснення митної політики.
5. Основні напрямки митної політики України.
Тема 2: Поняття митного права.
1. Предмет митного права. Метод митного права.
2. Принципи митного права. Система митного права.
3. Реалізація норм митного права.
4. Джерела митного права. Митно–правові відносини.
5. Система митного права України.
Тема 3: Місце митного права в правовій системі України.
1. Співвідношення митного права з іншими галузями права.
2. Конституція України як основне джерело митного права.
3. Структура й основні положення Митного кодексу України.
Зміст другого модулю включає:
Тема 4 : Поняття митного оформлення.
1. Здійснення митного оформлення.
2. Етапи митного оформлення.
Тема 5: Митне декларування та порядок його здійснення.
1. Форми митного декларування.

Порядок митного декларування.
Види митних декларацій.
Вантажна митна декларація.
Вимоги до вантажної митної декларації.
Права і обов’язки декларанта та брокера. Підприємницька діяльність з надання
митних послуг.
Тема 6: Митний контроль та його місце в системі контролю.
1. Види митного контролю. Форми митного контролю.
2. Функції митного контролю. Зони митного контролю.
3. Процедура митного контролю. Товари, які обов’язково підлягають митному
контролю.
4. Митний контроль у регіональній митній лабораторії.
5. Права і обов’язки суб’єктів митного контролю.
Тема 7: Особливі режими митного контролю.
1. Характеристика форм митного контролю.
2. Особливі процедури митного контролю.
3. Митний контроль товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.
4. Особистий огляд.
5. Митний контроль на транспорті. Митний контроль на залізничному транспорті.
Митний контроль на авіаційному транспорті. Митний контроль на автомобільному
транспорті. Митний контроль на водному транспорті.
Зміст третього модулю включає:
Тема 8: Поняття порушення митних правил.
1. Суб’єкти порушення митних правил.
2. Види порушень митних правил.
3. Види стягнень за порушення митних правил. Основні і додаткові види стягнень.
4. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до порушників митних правил.
5. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил.
Тема 9: Контрабанда.
1. Запобігання контрабанді. Поняття провадження у справі про порушення митних
правил.
2. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил.
3. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил.
4. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про
порушення митних правил.
5. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил.
Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил.
Тема 10: Протокол про порушення митних правил.
1. Докази порушення митних правил.
2. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил.
3. Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил.
4. Обставини, що виключають можливість провадження у справі.
Тема 11: Адміністративне затримання.
1. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил.
2. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.
3. Строки оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на
постанови подання прокурора.
4. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення
митних правил.
5. Особливості митного права у країнах ЄС.
Теми презентацій (самостійна робота)
2.
3.
4.
5.
6.

№

Назва теми

з/п

Кількість
Годин
Денна
форма
навчання

1

Поняття та зміст митної справи.

4

2

Започаткування та становлення митної справи в Україні.

4

3

Принципи митного регулювання.

4

4

Поняття митної політики та її види.

4

5

Поняття та принципи митного права.

4

6

Система та джерела митного права.

4

7

Митно-правові відносини.

4

8

Співвідношення митного права з іншими галузями права.

4

9

Державне регулювання діяльності митних органів.

6

10

Правовий статус Державної фіскальної служби України.

4

11. Служба в митних органах України.
Разом

4
46

7.Політика дисципліни та оцінювання
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів:
Рівень теоретичної підготовки студента визначається під час його усної відповіді на
теоретичні питання на практичних заняттях, під час складання заліку та оцінюється за
такими критеріями:
• відповідність змісту;
• повнота та ґрунтовність викладу;
• доказовість викладу;
• термінологічна коректність.
Студент може отримати 5 балів (“відмінно”), якщо його відповідь повністю
відповідає змісту питання, усі основні проблеми визначені чітко, розкриті повністю та
ґрунтовно; студент демонструє високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання та
може викласти свою точку зору з проблеми, що обговорюється; студент досить вільно й
коректно користується юридичною термінологією.
Студент може отримати 4 бали (“добре”), якщо його відповідь в основному відповідає
змісту питання, не всі основні проблеми визначені чітко, не розкриті досить повно та
ґрунтовно; студент викладає матеріал, в основному аргументуючи методичні положення,
та відчуває труднощі у викладенні своєї точки зору щодо низки проблем; студент в

основному правильно користується юридичною термінологією, невелика кількість помилок
не перешкоджає розумінню змісту викладеного.
Студент може отримати 3 бали (“задовільно”), якщо його відповідь лише частково
відповідає змісту питання, основні проблеми визначені нечітко, розкриті лише частково і
без належної глибини; студент викладає матеріал, майже не аргументуючи методичні
положення, та не має своєї точки зору щодо більшості проблем; студент допускає значну
кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного.
Студент може отримати 2 бали (“незадовільно”), якщо його відповідь не відповідає
змісту питання, основні проблеми не визначені і не розкриті; доказовість викладу матеріалу
і самостійні міркування відсутні; студент майже не користується юридичною
термінологією.
Рівень володіння професійно-методичними вміння визначається під час виконання
студентом практичного завдання (аналіз запропонованої практичної ситуації з точки зору
застосування норм права, складання власного варіанту її вирішення) на практичних
заняттях, при виконанні завдань самостійної роботи, під час складання заліку та оцінюється
за такими критеріями:
• точність та повнота виконання практичного завдання;
• обґрунтованість правового аналізу конкретної теми з точки зору їх відповідності
принципам навчання, вимогам поетапного формування навичок і вмінь.
Студент може отримати 5 балів (“відмінно”) або «зараховано», якщо завдання
виконане ним повністю, є комунікативно орієнтованим, відповідає вимогам поетапного
формування навичок і вмінь та принципам навчання ІМ, відбиває специфіку навчання
правового матеріалу, демонструє володіння студентом юридичною термінологією. За
розробку, що в основному відповідає вимогам, виконане повністю, проте має незначні
порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, невелику кількість
термінологічних помилок, що не перешкоджають розумінню змісту, він може отримати 4
бали (“добре”) або «зараховано». Практичне завдання, яке виконане частково, має серйозні
порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, містить значну кількість
помилок, оцінюється 3 балами (“задовільно”) або «зараховано». Завдання, яке майже чи
повністю не відповідає встановленим викладачем вимогам, демонструє недоречне
вживання методичних термінів, оцінюється 0-2 балами (“незадовільно”) або
«незараховано».
Студент має право:
- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями
провідних засад конституції, трудового права, освітнього менеджменту, економіки, права
тощо;
- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії;
активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення
аудиторних занять;
- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку;
- отримати індивідуальні консультації у викладача.
Студент зобов’язаний:
- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу,
запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;
- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил
етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;
- виконати індивідуальне завдання
- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до
екзамену. Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не
допускається.
- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів.

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини
заняття дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії
поважної причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про
індивідуальних графік відвідування тощо).
Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами
«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі
змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної
роботи, виконанні індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та
фальсифікація результатів, списування, хабарництво.
Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на
засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного
плюралізму.
8.Розподіл балів за рейтинговою системою
Всьог
Практичн Індивідуальн
№
Назва теми
о
і заняття
і завдання
балів
Модуль 1. .
1 Поняття митної
справи.
Мета
8
4
2
митної справи.
2 Поняття
8
4
2
митного права.
3 Місце митного
права в
правовій
8
4
2
системі
України.
Всього за
24
12
6
модуль 1
Модуль 2.
4 Поняття
митного
8
4
2
оформлення.
5 Митне
декларування та
8
4
2
порядок його
здійснення.
6 Митний
контроль та
його місце в
8
4
2
системі
контролю.
7 Особливі
режими
8
4
2
митного
контролю.
Всього за
32
16
8
модуль 2
Модуль 3.

Контрольн
а робота

Самостійн
а робота

2
2

2

6

2

2

2

2

8

Поняття
порушення
митних правил.
9 Контрабанда.
1 Протокол про
0 порушення
митних правил.
1 Адміністративн
1 е затримання.
Особливості
митного права у
країнах ЄС.
Всього за
модуль 3
Разом за курс
8

7

3

2

2

7

3

2

2

7

3

2

2
16

23

3

2

44

8

8

100

40

22

2

16

8

16

22

Види контролю

Кількість

Бали

Робота на практичному занятті
Індивідуальне завдання (презентації)

11
11

До 4
2

Загальна
кількість балів
до 40
до 22

Самостійна робота:
вирішення
практичних
ситуацій; 11
складання процесуальних документів;
науковий проект1

2

до 22

Підсумкова контрольна робота

16

до 16

1

Разом:

до 100

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
Оцінка за національною шкалою
всі види
Оцінка за
навчальної шкалою ECTS для екзамену, курсової роботи
для заліку
(проекту), практики
діяльності
90 – 100
A
відмінно
83 – 89
B
добре
Зараховано
75 – 82
C
68 – 74
D
задовільно
60 – 67
E
незадовільно з можливістю
не зараховано з можливістю
35 – 59
Fx
повторного складання
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
не зараховано з обов’язковим
0 – 34
F
повторним вивченням
повторним вивченням
дисципліни
дисципліни
10. Перелік питань до заліку.
Самостійна робота є обов’язковою умовою допуску до екзамену. Студент, який не виконав самостійну
роботу до екзамену не допускається.
1

1.
Поняття та зміст митної справи.
2.
Започаткування та становлення митної справи в Україні.
3.
Принципи митного регулювання.
4.
Поняття митної політики та її види.
5.
Поняття та принципи митного права.
6.
Предмет і методи митного права.
7.
Система та джерела митного права.
8.
Митно-правові відносини.
9.
Співвідношення митного права з іншими галузями права.
10. Державне регулювання діяльності митних органів.
11. Правовий статус Державної фіскальної служби України.
12. Служба в митних органах України.
13. Взаємодія митних органів України з митними органами іноземних держав.
14. Правовий і соціальний захист працівників митних органів.
15. Поняття і значення тарифного регулювання.
16. Мито і митні збори.
17. Види і ставки мита.
18. Порядок нарахування мита.
19. Визначення країни походження товару.
20. Митні пільги.
21. Поняття та класифікація нетарифних засобів регулювання.
22. Поняття митного тарифу.
23. Основні елементи тарифу.
24. Порядок визначення митної вартості товару.
25. Поняття митного контролю та його місце в системі контролю.
26. Види митного контролю.
27. Форми митного контролю.
28. Зони митного контролю.
29. Права і обов’язки суб’єктів митного контролю.
30. Особливі режими та процедури митного контролю.
31. Характеристика форм митного контролю.
32. Товари, які обов’язково підлягають митному контролю.
33. Митний контроль за переміщенням об’єктів інтелектуальної власності.
34. Поняття митного оформлення та його здійснення.
35. Етапи митного оформлення.
36. Митне декларування та порядок його здійснення.
37. Форми митного декларування.
38. Порядок митного декларування.
39. Підприємницька діяльність з надання митних послуг.
40. Місце та час здійснення митного оформлення.
41. Декларування товарів і транспортних засобів.
42. Види митних декларацій.
43. Поняття, сутність, види і значення митних режимів.
44. Характеристика митних режимів.
45. Вибір і зміна митного режиму.
46. Взаємовідносини митних органів з органами державної влади.
47. Взаємовідносини митних органів з іншими органами, що здійснюють контроль під час
переміщення товарів через митний кордон України.
48. Взаємовідносини митних органів з органами місцевого самоврядування.
49. Інформування та консультування з питань митної справи.
50. Міжнародне співробітництво з питань митної справи.
51. Поняття порушень митних правил та їх види. Контрабанда.

52. Поняття відповідальності за порушення митних правил та її види.
53. Види стягнень за порушення митних правил.
54. Порядок конфіскації товарів і транспортних засобів, які є безпосередніми знаряддями
порушення митних правил.
55. Провадження в справах про порушення митних правил і його стадії.
56. Права та обов’язки митних органів при провадженні в справах про порушення митних
правил.
57. Докази у провадженні в справах про порушення митних правил.
58. Суб’єкти митних правопорушень.
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