
МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ ПРАВО 
 
Мета курсу 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. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне митне право» має безпосередній 
зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне публічне право, міжнародне 
економічне право, міжнародне приватне право, порівняльне адміністративне право.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей необхідних для вивчення питань, що 
стосуються тлумачення ключових норм міжнародного митного права; 
особливостей та спільних закономірностей розвитку міжнародного митного права 
на універсальному та регіональному рівні; міжнародних зобов’язань держав-членів 
міжнародних митних організацій; особливостей правого регулювання тарифних 
заходів на міжнародному рівні; особливостей міжнародного правого регулювання 
окремих сфер співробітництва в митній сфері. 

Програмні результати навчання: 
знати: принципи регулювання митних відносин, у тому числі на різних 

рівнях – національному, європейському, міжнародному; засади здійснення митних 
формальностей; основні вимоги до переміщення товарів та транспортних засобів; 
міжнародні стандарти регулювання зовнішньоекономічної діяльності; основи 
міжнародного співробітництва щодо припинення незаконного обігу окремих 
предметів, товарів та речовин; 

вміти: оволодіти основними категоріями митного права; порівнювати 
українське митне законодавство із міжнародним та європейським, встановлювати 
його подібність або відмінність з метою пошуку пріоритетних підходів до 
регулювання митних відносин; вірно тлумачити і застосовувати норми 
міжнародного митного права, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання; 
обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію, застосовувати здобуті знання 
для забезпечення експортно-імпортних операцій; 

володіти: навичками визначати юридичні ризики, пов’язані з відмінністю 
законодавств; розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 
контраргументи проти позиції опонентів;  юридичним супроводом основних видів 
зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Поняття та основні категорії міжнародного митного права. Поняття та 

система міжнародного митного права. Юридична природа міжнародного митного 
права. Джерела міжнародного митного права. Правовий режим митного простору 
держави. Зони вільної торгівлі та міжнародне митне право. Міжнародна митна 
інтеграція.  

Окремі правові форми співробітництва держав із митних питань. 
Міжнародні організації у міжнародному митному праві. Міжнародні стандарти у 
сфері спрощення та гармонізації митних процедур. Система митних привілеїв і 
преференцій в міжнародному праві. Міжнародно-правове співробітництво з питань 
взаємодопомоги держав в митних питаннях. Участь України у міжнародному 
співробітництві в митній сфері. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


