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Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

При вивчені даного курсу слухачі отримають теоретичні знання та практичні 

навички щодо дотримання, виконання та використання норм митного 

законодавства. Призначенням навчальної дисципліни «Митне право» є 

формування у студентів розуміння сутності цієї галузі права України та її 

правових інститутів, особливостей митно-правових норм і відносин, 

ознайомлення з системою митних органів та їх компетенцією, 

характеристика форм та методів їх діяльності при здійсненні митного 

контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний 

кордон, набуття студентами теоретичних і практичних навичок з належної 

реалізації норм митного права, захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

митно-правових відносин з урахуванням норм міжнародного права та 

Європейського Союзу, які діють в Україні. Метою є: ознайомлення 

здобувачів вищої освіти із специфічними поняттями та термінами, які 

використовуються в митному праві як комплексній правовій галузі, яка 

регулює своїми нормами по суті адміністративно-правові, цивільно-правові, 

фінансово-правові, цивільно-правові та господарсько-правові відносини; 

характеризуються основи митно-правової політики та митної справи, їх 

принципи, система та джерела митного права; визначення статусу Державної 

митної служби України, її територіальних органів і установ, розкриття форм 

і методів їх практичної діяльності з виконання поставлених перед ними 

завдань із забезпечення встановленого законодавством порядку переміщення 

товарів і транспортних засобів через митний кордон України; надання 

студентам навичок з ефективного пошуку і належній реалізації норм митного 

законодавства, запровадження ними європейських стандартів, що сприятиме 

не формальному, а реальному забезпеченню реалізації загальновизнаних 

світовою спільнотою прав і свобод людини і громадянина в митно-правовій 

сфері.  

Програмні 

компетентнос

ті, які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Вміння аналізувати нормативно-правові акти; застосовувати правові норми 

у вирішенні практичних ситуаційних завдань; самостійно орієнтуватися у 

законодавстві та спеціальній літературі; бути здатним використовувати 

відповідні комунікаційні технології; здатність формулювати професійні 

задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і 

відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; вміння 

застосовувати міжнародні норми у сфері технічного регулювання при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; здатність здійснювати 

управління та проводити оцінку ефективності діяльності митних органів; 

проводити порівняльний аналіз національного законодавства з 

міжнародними стандартами в митній сфері.  

Результати 

навчання 

Застосовувати набуті знання відносно обігу митної інформації, у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки; формувати за допомогою права 

інформаційний простір, що найбільш повно сприяє розкриттю 

індивідуальних здібностей і формуванню самостійної, критично мислячої і 

здатної до творчого перетворення дійсності особистості; оцінювати вплив 

людського фактору на організацію митної безпеки; застосовувати сучасні 

технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-

економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними 

системами суб’єктів господарювання та митних органів; обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; вміти 

забезпечувати митне регулювання щодо окремих груп товарів відповідно до 



заявленого митного режиму; вміти розробляти профілі митних ризиків та 

страхування для запобігання контрабанді та порушенням митних правил при 

здійсненні зовнішньоекономічних операцій; вміти застосовувати 

національне та міжнародне законодавство у сфері технічного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та митних процедур. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

Курс навчання – 1-й, семестр – 2-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: Теорія і практика застосування заходів кримінально-

правового характеру. Теорія і практика кримінально-правової кваліфікації. 
Податкове право.  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Досудове розслідування кримінальних правопорушень. 

Організація розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: Правовий статус правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах. Міжнародний та закордонний досвід функціонування 

правоохоронних органів. 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС /120 годин, у тому числі, самостійної роботи – 74 години, 

лекційних – 26 годин, семінарських – 20 годин.  

 

Форма 

навчання  
денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас …  

тощо. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

6/4/12 
 

1. Митна політика 

України та митне 

право 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 
заняття – 0 

СРС – 3 

4/4/12 

 
2. Поняття та види 

митних режимів 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 3 

4/4/10 
 

3. Переміщення і 

пропуск товарів і 

транспортних 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

Лекція –  2,5 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 3 



засобів через митний 

кордон України 

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо… 

4/2/10 
 

4. Митне 

оформлення. 

Декларування 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  2,5 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 3 

4/2/10 

 

5. Митно-тарифне 

регулювання та 

стягнення митних 

платежів 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  2,5 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 3 

2/2/10 

 
6. Митний контроль 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо… 

Лекція –  2,5 
Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 3 

2/2/10 
 

7.  Відповідальність 

за порушення 

митних правил 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо… 

Лекція –  0 

Семінарське 
заняття – 0 

СРС – 2 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Митне право» в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Митне право» в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Структура екзаменаційного білету включає два 

теоретичних питання та задачу. 

Рекомендован

і джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

У робочій програмі та навчально-методичних матеріалах наведено 

перелік рекомендованих джерел. Водночас, викладач дисципліни має такі 

напрацювання: 

1. Бригінець О.О. Правове регулювання фінансової безпеки 

України: монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2016.  362 с. 

2. Бригінець О.О., Марценюк А.І. Адаптація національного 

законодавства до норм Європейського Союзу: митна справа. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2017.  Випуск 46.  Т.1.  С. 121-

123. 

3. Бригінець О.О. Правове забезпечення митної безпеки держави 

як окремого елементу економічної безпеки держави. Економіка. Фінанси. 

Право. 2016. № 10. С. 37-40.  

4. Бригінець О.О., Білоус В.Т. Забезпечення вітчизняної 

економічної безпеки в умовах монополізму економіки України. Фінансове 

право. 2015. № 3 (33). С. 44-47. URL: http://efp.in.ua/arhiv-nomeriv-efp/archive-



nomeriv-2016/efp%2010%202016.pdf  

5. Бригінець О.О. Забезпечення фінансової безпеки субʼєктів 

господарювання. Экономическая безопасность субъектов хозяйствования: 

теория и практика: сборник научных трудов.  Донецк: Изд-во «Ноулидж».  

2014.  С. 86-95. 

6. Бригінець О.О. Монополістичні об’єднання як загроза 

економічній безпеці держави. Всеукраїнська наукова-практична 

конференція «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС В УМОВАХ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН», 27 вересня 2018. Кривий 

Ріг, 2018. 

7. Бригінець О.О. Фінансова безпека держави: поняття, елементи, 

засоби забезпечення. Міжнародний форум «ФІНАНСОВА ТА МИТНА 

БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 

ГАРМОНІЗОВАНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ», 31 травня – 01 

червня 2018. Ірпінь, 2018.  

8. Бригінець О.О. Правове забезпечення зовнішньоекономічної 

безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави. 

Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 

зарубіжний досвід : Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, 18-19 листопада 2016 р. : тези доповіді –Харків, 2016. С. 39-41. 

Політика 

щодо 

дедлайнів та 

здобуття 

балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17  

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2

020.pdf). 

Лекції відпрацьовуються у вигляді написання реферату по темі лекції. 

Семінарське заняття відпрацьовується шляхом усного опитування та 

вирішення практично-ситуативного завдання по даній темі. 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол 

№14, введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2

020.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у конференціях за тематикою, 

пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулюванн

я конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 

201/20  (http://www.univer.km.ua/) 

  

http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188


Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

Викладач дисципліни: 

в.о. професора  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права,  

д.ю.н., доцент                                                               ____________________      О.О. Бригінець 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового 

права 

26 серпня 2020 року, протокол № 1. 

 

В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                          ____________________     І.Л. Самсін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,24 ум.др.арк. 

 


