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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 
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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять.  Відвідування занять є обов’язковим. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача, згідно 

графіку. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, які передбачені навчальною 

дисципліною. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання 

за кордоном за програмами обміну студентів, пандемія) навчання 

може відбуватись у дистанційному режимі, за умови письмового 

розпорядження із керівником факультету чи ЗВО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 

за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  

 

Навчальна дисципліна спрямована на надання студентам знань щодо 

поняття митного права, основ митного контролю та  норм, які 



регулюють діяльність, пов’язану із переміщенням товарів та 

предметів через митний кордон, обсягу прав і законних інтересів 

громадян, юридичних осіб при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. Програма курсу розрахована на вивчення основних 

положень цієї галузі права, ознайомлення із структурою, завданнями 

та функціями органів, уповноважених урегульовувати митні 

правовідносини, їх місцем в системі органів виконавчої влади, 

методами регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни  «Митне право України» є отримання 

студентами базових теоретичних знань про державну митну справу, 

функціонування митних органів, а також методи регулювання 

зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності країни.  У 

ході вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

набути певних практичних навичок застосування норм митного 

законодавства до конкретних ситуацій. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання теоретичних основи митної справи, структуру та функції 

митних органів, механізму функціонування тарифної системи 

України, особливостей митного контролю та оформлення, порядку 

декларування товарів та інших предметів. 

Знання структури системи митного оподаткування, поняття митної 

вартості та методів її визначення, принципів застосування митних 

режимів, митно-тарифних аспектів економічної інтеграції. 

Уміння застосовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами 

суб’єктів господарювання та митних органів. 

Уміння обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики. 

Уміння забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп 

товарів відповідно до заявленого митного режиму; розробляти 

профілі митних ризиків та страхування для запобігання контрабанди 

та порушенням митних правил при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. 

Уміння застосовувати національне та міжнародне законодавство у 

сфері технічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

митних процедур. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності та у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів 

і правових інститутів митного права. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу джерел 

митного права та результатів наукових досліджень митно-правових 

відносин. 

Здатність застосовувати знання положень митного законодавства у 

практичних ситуаціях. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями в митно-

правовій сфері. 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти, основні поняття та принципові положення митного 

законодавства. 

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 




