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Лекції, семінарські заняття, консультації:  

Сторожук Ірина Петрівна – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доцент 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — вивчення курсу міжнародного 

митного права полягає в тому, щоб студенти усвідомили місце норм 

права, що регулюють міжнародні митні відносини, в системі норм 

міжнародного права, значення таких норм та їх нерозривний зв’язок із 

їхнім практичним застосуванням відповідними органами.  

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну 

кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-

правових норм. 

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

СК-12 Здатність характеризувати договірний та інституційний 

механізми правового регулювання європейської інтеграції; вміння 

аналізувати практику органів євроінтеграційних об’єднань, рішення 

Суду ЄС та національних судових установ держав-членів. 

СК-13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 



СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові 

норми та принципи в національній правовій системі. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН-1  Здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у світовому 

соціумі з метою пояснення, прогнозування, та регулювання політико-

правових процесів; 

ПРН-3 Здатність демонструвати практичні навички застосування норм 

міжнародного, матеріального та процесуального права щодо 

правовідносин у визначених міжнародно-правових ситуаціях; 

ПРН-4  Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових 

ситуацій з урахуванням юридичних, соціальних, політичних та інших 

факторів; 

ПРН-11 Уміння вести формальну та неформальну ділову бесіду у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої̈ політики; 

ПРН-14 Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності й змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей національного права; міжнародного 

публічного і міжнародного приватного права; європейського права і 

права Європейського Союзу. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1 Поняття, система і принципи міжнародного митного права 

Тема 2. Історія виникнення і розвитку міжнародного митного права 

Тема 3. Джерела міжнародного митного права 

Тема 4. Суб’єкти міжнародного митного права. Територія в 

міжнародному митному праві 

Тема 5. Міжнародно-правові основи державного регулювання 

зовнішньоторговельної діяльності 

Тема 6. Міжнародно-правове регулювання окремих напрямів митного 

співробітництва держав (інститути міжнародного митного права) 

Тема 7. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у 

сфері боротьби з митними правопорушеннями 

Тема 8. Поняття і класифікація митних формальностей в міжнародному 

митному праві 

Тема 9. Поняття митних процедур 

Тема 10. Міжнародно-правові основи застосування митного контролю 

в рамках митних формальностей 

 

 

 


