
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Митне право» 

для підготовки здобувачів ступеня магістр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 
Митне право 

Кафедра  Конституційного, адміністративного та фінансового права 

Курс та семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, семінарські заняття, консультації:  

Сторожук Ірина Петрівна, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, 

доцент  

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — засвоєння основних положень 

та забезпечення формування знань пов’язаних з професійною 

підготовкою здобувачів вищої освіти, набуття ними практичних 

навичок використання і застосування правових норм у сфері державної 

митної справи. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК-1. Здатність застосовувати системний науковий світогляд для 

проведення наукових досліджень, здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу  

ЗК-4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності, під час організації та проведення навчальних 

занять 

ФК-1. Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права 

ФК-2. Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання 

суспільних відносин 

ФК-3. Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, 

просторі та за колом осіб 

ФК-4. Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, 

оцінювати судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних 

правових дій 

ФК-5. Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації 

в конкретних сферах юридичної діяльності 

ФК-8. Здатність до формування власної цілісної, логічної й 

обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і 

захисту перед підготовленою аудиторією 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

РН-1. Володіти системним науковим світоглядом для проведення 

наукових досліджень, абстрактно мислити, аналізувати та 

узагальнювати інформацію з різних джерел 

РН-6. Демонструвати знання методології наукових досліджень у галузі 

права, ефективно застосовувати різноманітні методи під час 

проведення власного наукового дослідження 



РН-8. Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та 

практики професійної діяльності в галузі права 

РН-10. Ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права, виявляти колізії, прогалини, інші недоліки 

правового регулювання 

РН-11. Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову 

практику та правильно застосовувати їх при вчиненні різних правових 

дій 

РН-12. Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій з правових питань у різних сферах 

юридичної діяльності 

РН-15. Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної 

й обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, відстоювати і 

захищати її перед підготовленою аудиторією 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. . Митна політика України та митне право. 

Тема 2. Поняття та види митних режимів. 

Тема 3. Переміщення і пропуск товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України. 

Тема 4. Митне оформлення. Декларування. 

Тема 5. Митно-тарифне регулювання та стягнення митних платежів. 

Тема 6. Митний контроль. 

Тема 7. Відповідальність за порушення митних правил. 

 

 

 

 


