
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МИТНЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного 

процесу 

 

2.Інформація про 

викладачів 

Баранов Сергій Олексійович - кандидат юридичних 

наук, доцент, професор кафедри кафедра 

адміністративного права та адміністративного процесу 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 150 наукових 

праць, досвід роботи у ВНЗ більше 23 років. 

Має практичний досвід роботи в митних органах. 

Сфера наукових інтересів: 

Митне право, Адміністративне право та процес, 

Адміністративно - юрисдикційна діяльність 

правоохоронних органів, Профілактика та запобігання 

правопорушенням.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 230, тел. (096)  427 02-89; 

(063) 057-78-81 Viber, Telegram, електронна адреса: 

vonarab55@gmail.com 

3. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Варіативна 

6. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у восьмому та дев’ятому семестрах на 

четвертому та  п’ятому році навчання.  

 

7. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

3 

- загальна 

кількість годин: 

60 год. (денна) / 60 год. (заочна). 
 

8. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – дати здобувачам вищої 

освіти необхідні знання про механізм здійснення 

митної політики та митної справи  в Україні.      

   Викладання навчальної дисципліни «Митне право» є 

складовою частиною навчального процесу і має велике 

професійне значення для здобувача вищої освіти, яка 

дає змогу вивчення загальних форм та методів роботи 

митної служби з питань організації митного контролю 

та митного оформлення, а також боротьби з 

контрабандою та порушеннями митних правил.  

    Завданням цієї навчальної дисципліни є: засвоєння 

основних положень митного права, яке тісно пов’язане 



з правовими нормами податкового, фінансового, 

адміністративного та кримінального права, що 

дозволить здобувачам вищої освіти використовувати 

набуті знання у практичній діяльності в будь-який 

галузі суспільного життя,  ознайомитися з напрямками 

розвитку митної політики держави, структурою та 

системою діяльності підрозділів Державної митної 

служби, головними джерелами митного законодавства.  

9.Міждисциплінар

ні зв’язки 

     «Адміністративне право», «Публічне 

адміністрування», «Адміністративні процедури», 

«Адміністративне право та  процес», «Міжнародне 

право», «Господарське право», «Транспортне право», 

«Морське право». 

10. Форми і 

методи навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем 

навчальної дисципліни. 

 Методами навчання є: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи. 

11. Форма 

контролю: 

Залік (денна форма ), залік (заочна форма навчання) 

12. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумкови

й контроль 

Аудиторн

а робота 

Самостійн

а робота 

Модульна 

контрольн

а робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  
100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумкови

й контроль 



Аудиторн

а робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  
100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П) = ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти повинен продемонструвати 

наступні результати навчання. 

- Збирати необхідну інформацію з різних джерел, 

аналізувати і оцінювати її.  

- Здійснювати координацію діяльності суб’єктів 

забезпечення публічної безпеки і порядку, а також 

комунікацію з фізичними та юридичними особами з 

метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, 

адміністративні правопорушення та події.  

- Здійснювати пошук інформації у доступних 

джерелах для повного та всебічного встановлення 

необхідних обставин.  

- Виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки.  

- Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності 

та принципи функціонування національної правової 

системи.  

- Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, 

грамотно оформлювати процесуальні документи, що 

використовуються під час провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, здійснювати 

превентивні та примусові поліцейські заходи, а також 

кваліфікацію адміністративних та кримінальних 

правопорушень.  

- Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації 

у сфері правоохоронної діяльності, мати навички 

саморозвитку та самоосвіти протягом життя, 

підвищення професійної майстерності, вивчення та 

використання передового досвіду у сфері 

правоохоронної діяльності.  

       - Працювати автономно та в команді виконуючи 

посадові обов’язки та під час розв’язання складних 

спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.  

       - Використовувати основні методи та засоби 

забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись 

прав і свобод людини і громадянина, попередження та 

припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших 



загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, 

економічну та інформаційну безпеку, тощо).  
 

14. Основні 

інформаційні 

джерела 

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII. Відомості 

Верховної Ради України, 1991, № 29, Ст. 377. 

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-

VI. Відомості Верховної Ради України, 2012, № 44-45, 

№ 46-47, № 48, Ст.552. 

3. Науково-практичний коментар до Митного 

кодексу України. У 3-х томах. Київ, ДННУ «Академія 

фінансового управління», 2012. 1267 с.  
URL:https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=452& 

num=8. pdf 

4. Баранов С.О. Митне право України: навч. -метод. 

посіб. Одеса, РДВВ ОДУВС, 2017, 375 с.  URL: http:// 

dspace.oduvs. edu.ua / bitstream/.pdf 

5. Бойко В. М. Митне право України: навч. посіб. 

К.: Алерта, 2015, Т. 1.  528 с. 

6. Денисенко В. В. Правове забезпечення митної 

політики: міжнародно - правові стандарти та 

українське законодавство: навч. посіб. Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2018. 326 с. http://eir.zntu.edu.Ua bitstream/ 

123456789/3118/ 1/Denysenko_ Legal_ providing.pdf 

7. Зінь Е.А., Дука Н.С. Основи 

зовнішньоекономічної діяльності: підручник, К.: 

Кондор, 2009. 360 с.  

8. Курило Т.В. Митне право України : навчальний 

посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2013. 240 с. 

URL:http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890.     

pdf 

9. Митне право України: навч. посібн. / А. І. Годяк, 

О. М. Ілюшик, Я. П. Павлович-Сенета.  Львів : 

СПОЛОМ, 2017.  308 с. URL: http:// dspace. lvduvs. 

edu.ua/bitstream/1234567890/2301/1/%D0%%202017. 

pdf 
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