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ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійну програму «Митна безпека» розроблено робочою 
групою спеціальності 081 «Право» у складі:
1. Петрова І.П. -  гарант освітньої програми, керівник робочої групи, к.ю.н., 

доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу митної 
безпеки;

2. Чмелюк В.В. - член робочої групи, к.ю.н., в.о. проректора з підготовки 
кадрів податкової міліції -  начальник факультету підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції;

3. Біла В.Р. -  член робочої групи, к.ю.н., доцент, заступник начальника 
Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників податкової міліції з начально-методичної роботи;

4. Рекуненко Т.О. - член робочої групи, к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
адміністративного права і процесу митної безпеки

Освітньо-професійна програма «Митна безпека» підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» 
розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанов 
Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341, «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 №1187(в 
редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347), наказу МОН України «Про 
затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти » від 12.12.2018 №1379.

Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до 
навчання, орієнтацію та основний фокус програм, обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для здобуття освітнього рівня бакалавр, перелік загальних та 
спеціальних (фахових) комгіетентностей, нормативний і варіативний зміст 
підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 
вимоги до контрою якості вищої освіти.



1.Профіль освітньої програми «Митна безпека» 
______________«Customs security»______________

І -  Загальна інформація
Повна назва закладу вищої 
освіти та структурного 
підрозділу

Університет державної фіскальної служби 
України. University of State Fiscal Service of
Ukraine.
Факультет підготовки, п ер еп ід го то в к и  та
підвищення кваліфікації працівників
податкової міліції
Faculty training, retraining and improvement of 
professional skill of workers of tax officials

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти -  бакалавр
Рівень вищої освіти -  перший
(бакалаврський)
Кваліфікація: бакалавр права за освітньо- 
професійною програмою «Митна безпека»

Degree in higher education is a Bachelor's 
Higher Education Level -  Bachelor's (first) 
Qualification: Bachelor's o f  Law in Educational 
and Professional Program: «Customs security »

Офіційна назва освітньої 
програми

Митна безпека 
Customs security

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців 
плюс за скороченою програмою: 120 кредитів 
СКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Bachelor's degree, unitary, 240 credit ECTS, 
term o f  training 3 years and 10 month 
plus a short program: 120 credit ECTS, term o f  
training 1 years and 10 months

Наявність акредитації Акредитаційна комісія України 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
081 «Право» серія НД № 1082276 від «17» 
травня 2017, термін дії до «01» липня 2020

Цикл/рівень перший (бакалаврський) рівень - 7 рівень НРК
Передумови Навчання за програмою проводиться:

- на базі повної загальної середньої освіти;
- на базі ОКР спеціаліст, бакалавр за 
спорідненими (або іншими) спеціальностями 
у  відповідності до умов та правил прийому.

Зарахування проводиться на загальних 
умовах вступу: за результатами конкурсу



сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання знань і вмінь (ЗНО) з предметів: 
«Українська мова та література», «Історія 
України» або «Географія» та з урахуванням 
середнього бала документа про повну 
загальну середню освіту та балів за особливі 
успіхи.
Спеціальні вимоги до професійного відбору
вступників відсутні.

The program is conductedon:
- the basis o f  complete secondary education;
-on the basis o f  specialist, Bachelor related (or 

other) specialities according to the conditions
and rides o f  admission.
Enrollment is made on the general conditions o f  
entry: according to the results o f  the competition 
o f  certificates o f  external independent 
assessment o f  knowledge and skills (ЕП) from  
the subjects: "Ukrainian language and 
literature”, "History o f  Ukraine" or 
"Geography" and taking in to account the 
average point o f the document on fullsecondary 
education and points fo r  special achievements. 
There are no special requirements for  
professional admiss ion.

; Мова(и) викладання
[

Українська
Ukrainian| ГЇГЧ * «Є* О

1 і ермін дії освітньої програми до наступного планового оновлення

їнтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми

http://v,'ww.riusta.edu.ua/niahistr/
"

2 -  Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців у митній сфері, які володіють 
системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями 
цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці 
теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і 
самовдосконалення, брати участь у наукових дослідженнях, здатні займатися 
правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною діяльністю, 
кваліфіковано виконувати певні функції у митній сфері.

3 -  Характеристика освітньої програми
І Предметна область Галузь знань 08 «Право», спеціальність 

(181 «Право», освітньо-професійна
1 програма «Митна безпека»:
Ділова українська мова (1,25%)

http://v,'ww.riusta.edu.ua/niahistr/


І Іноземна мова (за професійним
! спрямуванням) (4,17%) 
і Філософія (1,25%)
І Логіка (1,7%) 
і Риторика (1,25%)
} Юридична психологія (1,25%)
І Спеціальна функціональна підготовка
(3,75%)
Безпека життєдіяльності (модуль 1 "Безпека 
життєдіяльності", модуль 2 "Цивільний 
захист", модуль 3 "Охорона праці", модуль 4
"Екологія") (1,7%)
Інформаційні системи і технології в митній
справі (1,25%)
Економічна теорія (1,25%)
Конституційне та муніципальне право
України (2,9%)
Цивільне право України (загальна частина)
(2% )
Цивільне право України (особлива частина)
(2,5%)
Цивільне процесуальне право України (2%) 
Кримінальне право України (загальна
частина) (2,9%)
Кримінальне право України (особлива
частина) (2,5%)

І Кримінальне процесуальне право (м 
І 1.Досудове розслідування) (2,5%)
; Кримінальне процесуальне право (м 2.Судове 
; провадження) (1,7%)
! Адміністративне право України (2,5%)
І  Адміністративне процесуальне право (2,1%)
І Міжнародне публічне право (1,7%)
І Міжнародний захист прав людини (1,25%)
І  Теорія держави і права (2,5%)
І Історія держави і права зарубіжних країн
І (1,25%)
; Історія держави і права України (1,7%)
! Фінансове право України (2,1%)
І Трудове право України (1,25%)



Орієнтація освітньої 
програми

і  Господарське право України (1,7%)
! Міжнародне право (м 1.Міжнародне
| приватне право, м.2. Право ЄС) (2,1%)
; Правовий режим державної таємниці (1,25%)
! Інформаційне право (1,25%)
; Організація боротьби з контрабандою та 
І порушеннями митних правил (2,5%)
| Судові та правоохоронні органи (1,25%) 
Митне право (2,5%)
Криміналістика: фінансові розслідування

| (2,5%)
| Основи інформаційно-аналітичного
і забезпечення правоохоронної діяльності
і (1,25%)
І Освітньо-професійна для бакалавра.
! Програма розвиває вміння систематизувати
! та узагальнювати інформацію, приймати. _  .; рішення і орати відповідальність за них,
І  здійснювати комунікативні функції та 
| формує у випускника універсальний підхід 
і до професійної діяльності; 
і спрямованість програми -  прикладна 
і (підготовка фахівців для роботи в сфері 
і альтернативного (позасудового) вирішення 
| спорів в галузі юриспруденції.
| Об’єктом вивчення є здобуття базових 
! фахових знань здобувачами вищої освіти з 
| правового забезпечення митної безпеки й 
; навичок в обраній галузі.
і Цілі навчання: володіти поняттями і
і
і категоріями, орієнтуватися в системі чинного 
| митного законодавства; приймати 
! процесуальні рішення; розробляти проекти 
| угод, інших юридичних актів, процесуальних
! документів.
і Теоретичний зміст предметної області:
; дисципліни вивчаються відповідно до
| освітньої програми бакалавра за
і спеціальністю «Право».
; Методи, методики та технології:



г

І

використання програмного забезпечення в 
професійній діяльності; давати правову 
оцінку діям і подіям; давати правильну 
оцінку доказів, їх сукупності в юридичній 
справі; застосовувати спеціальні прийоми 
виявлення, фіксації та дослідження доказів; 
розв’язання розумових задач щодо 
планування та організації юридичного 
процесу, вирішення юридичної справи. 
Програма розвиває вміння систематизувати 
та узагальнювати інформацію, приймати 
рішення і брати відповідальність за них, 
здійснювати комунікативні функції та 
формує у випускника універсальний підхід в 
галузі права.
Спрямованість програми -  прикладна 
(підготовка фахівців для роботи в сфері 
правового забезпечення митної безпеки.

Основний фокус ОСВІТНЬОЇ 
програми

Підготовка юристів у сфері правового
забезпечення.
Ключові слова: правове забезпечення, митна 
безпека, організація боротьби з 
контрабандою, порушення митних правил

Особливості програми Відмінності від інших подібних програм -  
студенти отримують актуальні знання 
теоретичних досягнень науковців провідних 
галузей права; та набувають досвіду
самостійної діяльності.
Принципом і особливістю підготовки є 
поєднання глибокої теоретичної та 
спеціальної навчальної підготовки з 
формуванням практичної юридичної роботи.

4 -  Придатність випускників до працевлаш тування та подальшого
навчання

Придатність до 
працевлаштування

Відповідно до Національного класифікатора 
видів економічної діяльності ДК 009:2010, а 
також з урахуванням вимог ринку праці 
видами професійної діяльності бакалавра
права є:
К.69.10 — діяльність у  сфері права: 
адвокатська діяльність, нотаріальна та 
інша юридична діяльність, надання інших



| комерційних послуг;
\ К.70.22 -  консультації з питань комерційної 
| діяльності й керування; 
і К.80.30- проведення розслідувань; 
і К. 84.11— управління у  сферах фінансової та 
| податкової діяльності;
\ К.84.23— діяльність у  сфері юстиції та
і правосуддя;
| Фахівець за кваліфікацією бакалавр права 
| згідно з Національним класифікатором 
І професій Д К  003:2010 здатний виконувати 
! зазначену професійну роботу і може 
і займати такі первинні посади:
| 2419.3, 22357 спеціаліст державної служби 
\ 3436.9- помічник судді 
! 2429-помічник слідчого
І 2429-спеціаліст відділу реєстрації актів
| цивільного стану 
і 3432, 24700 секретар суду 
\ 3431-юрисконсульт 
\ 3432,24673 секретар судової колегії 
! 3436 - помічник адвоката 
і 3436.9 - помічник нотаріуса 
І 3435.1- організатори діловодства (державні 
і установи)
| 3435.2-організатори діловодства (види 
| економічної діяльності)
| 3435.3-організатори діловодства (система
; судочинства)
і 3422 -  агент митного оформлення 
\ 1441 -інспектор митної служби

Подальше навчання. Вступ до магістратури і Introduction to the
magistracy

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Програмою передбачено навчання із 

застосуванням методик максимальної 
активізації студентів; до викладання 
залучаються висококваліфіковані науково-
педагогічні працівники

Оцінювання

-.......
Методи оцінювання, якими визначається 
рівень засвоєння знань з того чи іншого 
модуля застосовуються такі: поточне 
оцінювання здійснюється шляхом виконання



тестових завдань, контрольних та курсових 
робіт, усного та письмового опитування; 
підсумкове оцінювання здійснюється на 
підставі результатів поточного контролю та 
підсумкової роботи (якщо передбачено 
програмою навчальної дисципліни) за 
національною системою та системою СКТС 
(залік, екзамен).

6 -  Програмні компетентності
Інтегральна компетентність 
(ІК)

ІК 1 Здатність розв’язувати складні задачі і 
проблеми забезпечення митної безпеки, ТЦО 
передбачає проведення досліджень та/'або 
здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК 2, Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.
ЗК 3, Знання та розуміння предметної області 
та розуміння професійної діяльності.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово.
ЗК 5, Здатність спілкуватися іноземною 
мовою.
ЗК 6. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК 7, Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями.
ЗК 8, Здатність бути критичним та
самокритичним.
ЗК 9. Здатність працювати в команді.
ЗК 10, Здатність діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності

СК І. Здатність застосовувати знання з основ 
теорії та філософії права, знання і розуміння 
структури правничої професії та її ролі у
суспільстві.
СК 2. Знання і розуміння ретроспективи 
формування правових та державних
інститутів.
СК 3, Повага до честі і гідності людини як
найвищої соціальної цінності, розуміння їх
правової природи.
СК 4. Знання і розуміння міжнародних 
стандартів прав людини, положень Конвенції



І про захист прав людини та основоположних 
і свобод, а також практики Європейського
; союзу.
і ОС 5, Здатність застосовувати знання засад і 
І змісту інститутів міжнародного публічного 
і права, а також міжнародного приватного
І права.
ІС К  6. Знання і розуміння основ права
І Європейського Союзу.
і СК 7, Здатність застосовувати знання 
! завдань, принципів і доктрин національного 
І права, а також змісту правових інститутів, 
І щонайменше з таких галузей права, як; 
і конституційне право, адміністративне право і 
І адміністративно процесуальне право, 
І цивільне І цивільне процесуальне право, 
І кримінальне і кримінальне процесуальне 
І право.
І СК 8. Знання і розуміння особливостей 
І реалізації та застосування норм 
І матеріального і процесуального права, 
і СК 9. Знання і розуміння основ правового
регулювання обігу публічних грошових

І коштів.
і СК 10» Здатність визначати належні та 
І прийнятні для юридичного аналізу факти, 
і СК 11. Здатність аналізувати правові 
І проблеми, формувати та обґрунтовувати
І правові позиції.
І СК 12. Здатність до консультування з 
І правових питань, зокрема, можливих 
І способів захисту прав та інтересів клієнтів, 
і відповідно до вимог професійної етики,
І належного дотримання норм щодо 
і нерозголошення персональних даних та 
{ конфіденційної інформації.
І СК 13. Здатність до логічного, критичного і 
І системного аналізу документів, розуміння їх 
; правового характеру і значення._____________

7 -- Програмні результати навчання (ЇЇРН)

Знання і розуміння:
ЇІРН 1.Базові знання та 

розуміння з циклу 
гуманітарних, фундаментальних 
та професійно-орієнтованих

Knowledge and understanding:
PRT 1. Basic knowledge and 

understanding from a cycle of the humanitarian, 
fundamental and professional focused 
disciplines, on the professional directions and



дисциплін, за фаховим 
спрямуванням, а також 
спеціальні, що стосуються 
обраної спеціалізації «Митна 
безпека», в тому числі: теорії 
права та держави, історичні 
етапи їх розвитку, основні етапи 
розвитку державності України 
та її правової системи зміст, 
основних інститутів
фундаментальних галузей
права,політичне, економічне і 
юридичне значення податкової 
та митної, прикордонної 
системи в розвитку держави, 
правовий статус органів, що 
беруть участь у забезпеченні 
митної безпеки держави, 
підстави юридичної
відповідальності при порушенні 
чинного законодавства, форми 
захисту прав та законних 
інтересів громадян і юридичних 
осіб.

ПРН 2. Базові знання та 
розуміннянорм сучасної
української літературної мови, 
знати основні норми іноземної 
мови, основні правила 
мовленнєвої культури, етичні 
норми поведінки юриста.

ІЇРН  3. Базові знання та 
розумінняосновних методів, 
способів та засобів отримання, 
зберігання та переробки 
інформації, технології пошуку 
юридичної інформації.

ОРИ 4.Базові знання та 
розуміннясучасних правових 
доктрин, цінностей, принципів і 
стандартів у межах різних 
галузей права, особливостей їх 
застосування та впливу на 
національну правову систему.

ІЇРН  5,Базові знання та 
розумінняпричин виникнення,

also special, concerning the chosen 
specialization "Customs security", including: 
theories of the state and law, historical stages of 
their development, the main stages of 
development of statehood of Ukraine and its 
legal system contents, the main institutes of the 
fundamental industries of law, political, 
economic and legal value of a tax, customs, 
boundary systems in the development of the 
state, legal status of the bodies participating in 
ensuring customs safety of the state, the basis of 
legal responsibility at violation of the current 
legislation, a form of protection of the rights and 
legitimate interests of citizens and legal entities.

PRT 2.Basic knowledge and
understanding of standards of the modem 
Ukrainian literary language, to know the main 
standards of a foreign language, the basic rules 
of speech culture, ethical standards of behavior 
of the lawyer.

PRT 3.Basic knowledge and
understanding of the main methods, ways and
means of receiving, storage and processing of
information, technology of search of legal
information.

PRT 4.Basie knowledge and
understandingof modem legal doctrines, values, 
the principles and standards within various 
industries of law, feature of their application and 
impact on a national legal system.

PRT 5.Basic knowledge and
understandingof the causes, laws of development 
and ways of the decision of legal disputes and 
conflicts.

PRT 6.Basic knowledge and
understandingof features of legal regulation of
the relations arising in connection with ensuring
customs safety of Ukraine.



закони розвитку та спосоои 
вирішення юридичних спорів та 
конфліктів.

ПРН б.Базові знання та 
розумінняособливостей 
правового регулювання 
відносин, що виникають у 
зв’язку із забезпеченням митної 
безпеки України.

Застосування знань і 
розумінь:

ПРН 7. Здійснювати 
синтез концепцій і 
доктринальних положень 
публічної політики у галузі 
митної безпеки з урахуванням 
контексту аналізованої 
проблеми і демонструвати 
власне бачення шляхів її 
розв’язання.

ПРН 8. Виявляти 
юридично значущі дані та 
обставини, давати правову 
кваліфікацію з’ясованим фактам 
та обставинам, встановлювати 
фактичні обставини юридичної 
справи, що вимагає вирішення.

ПРН 9, Пропонувати 
власну обґрунтовану оцінку 
висновків, які виникають у 
процесі опрацювання 
відповідних матеріалів, 
включно з оцінкою щодо їх 
достовірності, обгрунтованості 
та важливості.

ПРН 10. Давати 
переконливі та аргументовані 
оцінки на основі аналізу 
суперечливих позицій.

ПРН 11. Вільно 
використовувати для 
професійної діяльності доступні 
інформаційні технології і бази 
даних, корис гуватиея 
комп’ютерними програмами у

Application of knowledge and understanding:
PRT 7.To carry out the synthesis of the concept 
sand doctrinal provisions of public policy in the 
field of customs safety taking in to account a 
context of the considered problem and to show 
the vision of ways of its decision.

PRT 8.To reveal legally significant data and 
circumstances, to give legal qualification to the 
found-out facts and circumstances, to establish 
the actual circumstances of legal business that 
requires the solution.
PRT 9. To offer own reasonable assessment of 
conclusions which arise in processing of the 
corresponding materials, including assessment of 
their reliability, validity and the importance.

PRT 10. To give the convincing and 
reasoned estimates on the basis of the analysis of 
contradictory positions.
PRT 11. It is free to use available information 
technologies and databases for professional 
activity, to use computer programs within the 
standard software with use of spreadsheets, 
schedules, other opportunities.
PRT 12. To apply theoretical
knowledgetothesolutionofpracticalsituationsinpr
ofessionalactivity.
PRT 13. To prepare drafts of necessary acts of 
application of law according to the legal 
conclusion made in legal business (situation). 
PRT 14. To use methods of hand-to-hand fight,
special means and firearms.



межах стандартного і
програмного забезпечення з ; 
використанням електронних і 
таблиць, графіків, інших J 
можливостей.

ПРН 12, Застосовувати !о'
теоретичні знання для j M aking judgments:
вирішення практичних ситуацій j PRT 15.Ability to carry out legal qualification 
в професійній діяльності. I of smuggling and other violations of customs

ПРН 13. І отувати проекти ; rules, ways of their commission, 
необхідних актів застосування j PRT 16,Possession of skills according to a 
права відповідно до правового | condition of ensuring customs safety and 
висновку зробленого у j forecasting of changes of such state.

| юридичній справі (ситуації). j PRT 17.Possession of skills of application risk- 
iiP H  14. Застосовувати j focused approach in activities for ensuring 

; прийоми рукопашного бою, I customs safety.
спеціальні засоби та | PRT IS.Possession of skills of implementation
вогнепальну зброю. і of the procedures aimed at providing customs

| safety.
Формування суджень:
ПРН 15. Вм шня здійснювати І 
юридичну кваліфікацію і
контрабанди та інших порушень і 
митних правил, способів їх ; 
вчинення.
ПРН 16, Володіння навичками з j

І оцінки стану забезпечення |
митної безпеки та j, ! 
прогнозування змін такого І
стану.
ПРН 17. Володіння навичкамиj 
застосуванняризик- 
орієнтованогопідходу в j
діяльностіщодозабезпеченнямит 1 
ноїбезпеки.
ПРН 18. Володіння навичками І 
здійснення процедур,

І спрямованих на забезпечення
митної безпе к и .___ _______ ________________________________
_____________8 Ресурсне забезпечення реалізації програми________________
Кадрове забезпечення | Гарант ОПП -  Петрова І.П., професор

і кафедри адміністративного права і процесу 
; та митної безпеки Університету ДФС 
! України, кандидат юридичних наук, доцент.
І Всі науково-педагогічні працівники, залучені 

j______________  ; до реалізації освітньої складової ОПП, є_____



штатними співробітниками УДФСУ, мають 
науковий ступінь і вчене звання та 
підтверджений рівень наукової і професійної
активності

Матеріально-технічне
забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення в цілому
відповідає потребі.
Наявна необхідна соціальна інфраструктура, 
кількість місць у гуртожитку відповідає 
нормативним вимогам 
Науковий потенціал програми забезпечений 
аспірантурою, комп’ютерними класами, 
читальним залом та спеціалізованою вченою 
радою Д 27.855.02

інформаційне та навчально- 
методичне забезпечення

Офіційний веб-сайт http:// www.nusta.edu/ua/ 
містить інформацію про ОПП, навчальну, 
наукову, виховну діяльність, структурні 
підрозділи, бібліотеку, правила прийому,
контакти
Всі ресурси бібліотеки УДФСУ доступні
через сайт Університету, читальний зал
бібліотеки забезпечений бездротовимв
доступом до мережі Інтернет 
Навчально-методичне забезпечення з 
дисциплін фахової підготовки розміщене на 
платформі Moodle

9 -  Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

Кредити, отримані в інших закладах вищої 
освіти пере зараховуються відповідно до 
довідки про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між 
УДФСУ та закладами вищої освіти 
зарубіжних країн-партнерів 
Індивідуальна академічна мобільність 
можлива за рахунок участі в програмах 
проекту Еразмус +

Н авчання іноземних 
здобувачів вищої освіти

Відсутня

2. Перелік компонент освітньої програми
Код
н/д

Компоненти освітньої 
програми(навчальні дисципліни, 

курсові проекти(роботи), практики, 
кваліфікаційна робота)

Кількість 
кредиті в/годин

Форма
підсумкового
контролю

1 0 3 4
Обов'язкові компоненти ОП

OK 1 j Ділова українська мова 3/90 залік

http://www.nusta.edu/ua/


(Ж  2 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

10/300 екзамен

ОКЗ Філософія 3/90 екзамен
ОК 4 Логіка 4/120 екзамен
ОК 5 Риторика 3/90 залік
О К6 Юридична психологія 3/90 залік
ОК 7 Спеціальна функціональна 

підготовка
9/270 залік

ОК 8 Безпека життєдіяльності (модуль 1 
«Безпека життєдіяль пості», модуль 
2 «Цивільний захист», модуль 3 
«Охорона праці»., модуль 4 
«Екологія»)

4/120 залік

ОК 9 Інформаційні системи і технології в 
митній справі

3/90 залік

ОК 10 Економічна теорія 3/90 залік
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 45/1350

Ц икл професійної підготовки
ОК 11 Конституційне та. муніципальне 

право України
7/210 екзамен

ОК 12 Цивільне право України (загальна 
частина)

5/150 екзамен

ОК 13 Цивільне право України (особлива 
частина)

6/180 екзамен

ОК 14 Цивільне процесуальне право 
України

5/150 екзамен

ОК 15 Кримінальне право України 
(загальна частина)

7 /210 екзамен

ОК 16 Кримінальне право України 
(особлива частина)

6/180 екзамен

ОК 17 Кримінальне процесуальне право 
(м.І Досудове розслідування)

6 /  180 екзамен

ОК 18 Кримінальне процесуальне право (м. 
2 Судове провадження)

4 і 120 екзамен

ОК 19 Адміністративне лоаво України і 6/180 екзамен
! ОК 20 Адміні страт и вне процесуальне 

право
5/150 екзамен

! ОК 21 Міжнародне публічне право 4/120 екзамен
ОК 22 Міжнародний захист прав людини 3/90 залік
ОК 23 Теорія держави і права | 6/180 екзамен
ОК 24 Історія держави і права зарубіжних 

країн
ЗУО залік

ОК 25 Історія держави і права України і 4/120 екзамен
ОК 26 Фінансове право України | 5/150 екзамен
ОК 27 Трудове право України І 3/90 залік
ОК 28 І Господарем е і 4/120 екзамен



ОК 29 Міжнародне право (м. 1 Міжнародне 
приватне право, м.2 Право ЄС)

5/150 екзамен

о к з о Правовий режим державної 
таємниці

3/90 залік

ОК31 Інформаційне право 3/90 залік
ОК 32 Організація боротьби з 

контрабандою та порушеннями 
митних правил

6/180 екзамен

ОКЗЗ Судові та правоохоронні органи 3/90 залік
ОК 34 Митне право 6/180 екзамен
ОК 35 Криміналістика: фінансові 

розслідування
6/180 екзамен

ОК36 Основи інформаційно-аналітичного 
забезпечення пра воохоронної 
діяльності

3/90 залік

Загальний обсяг компонент циклу 
професійної підготовки

124/3720

Вибіркові компоненти ОП
Перепік 1

ВБ 1.1. Бухгалтерський (фінансовий) облік 3/90 Залік
ВБ 1.2. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами
3/90 Залік

Перелік 2
ВБ 2.1. Аудит фінансово-господарської 

діяльності
3/90 залік

ВБ 2.2. Теорія фінансово-госпо царського 
контролю

3/90 залік

Перелік 3
ВБ 3.1. Податкове право України 5/150 екзамен
ВБ 3.2. Правові основи здійснення 

фінансового контролю
5/150 екзамен

Перелік 4
ВБ 4.1. Товарознавство та експертиза в 

митній справі

оо о екзамен

ВБ 4.2. Т еоретичні основи товарознавства 6/180 екзамен
Перелік 5

ВБ 5.1. Спеціальна техніка 3/90 залік
ВБ 5.2. Технічні засоби митного контролю 3/90 залік

Перелік 6
В Б  6.1. Екстремальна психологія 3/90 залік
ВБ 6.2. Конфлі ктологія 3/90 залік
ВБ 6.3. Професійна етика. 3/90 залік
ВБ 6.4. Соціологія 3/90 залік
ВБ 6.5. Сучасні психотехнології в 

професійній діяльності
3/90 залік



ВБ 6.6. Релігієзнавство 3/90 залік
ВБ 6.7. Політологія 3/90 залік

Перелік 7
ВБ 7.1. Агресивне податкове планування 3/90 залік
ВБ 7.2. Економічна безпека 3/90 залік

Перелік 8
ВБ 8.1. Кримінально-виконавче право | 3/90 залік
ВБ 8.2. Кримінологія 3/90 залік

Перелік 9
ВБ 9.1. Вогнева підготовка І 3/90 залік
ВБ 9.2. Тактична медицина | 3/90 залік

Перелік 10
ВБ

10.1.
Правове забезпечення використання 
поліграфа в Україні

3/90 залік

ВБ
10.2.

Основи інформаційно ■-ан алітичного 
забезпечення митної справи

3/90 залік

Перелік 11
ВБ

11.1.
Міжнародне співробітництво у і 3/90 
фінансових розслідуваннях

залік

ВБ
11.2.

Кримінально-виконавче право ! 3/90 залік

Вибіркові блоки навчальних дисциплін
Блок 1

ВБ
12.1. Митна справа

4/120 залік

ВБ
12.2.

Провадження у справах про 
порушення митних правил

3/90 залік

ВБ
12.3.

Організація викриття 
правопорушень в митній сфері

3/90 залік

ВБ
12.4.

Оскарження рішень органів доходів 
і зборів

5/150 екзамен

ВБ
12.5.

Митна вартість та методи її 
визначення

3/90 залік

ВБ
12.6.

Правове регулювання ЗЕД 3/90 залік

Блок 2
ВБ

! и л .
Дозвільна діяльність у митній сфері 4/120 залік

ВБ
13.2.

Сприяння захисту прав 
інтелектуальної власності

3/90 залік

ВБ
13.3.

Види порушень митних правил 3/90 залік

ВБ
13.4.

Гарантії виконання зобов’язань 
перед органами доходів і зборів

5/150 екзамен

ВБ
13.5.

Адміністративні процедури митного 
контролю

6/180 екзамен



Практика
1 . Навчальна практика 3/90
2. Навчальна практика 3/90
3. Виробнича практика 4/120

Атестація здобувачів вищої освіти 2/60
1 . Випускний кваліфікаційний екзамен 2/60

Загальний обсяг вибіркових компонент: 216/6030
Загальний обсяг освітньої програми 240 / 7200



3. Логічна послідовність вивчення навчальних дисциплін
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 сем кр II сем кр III сем кр ІУ'сем кр V сем кр VI сем кр VII сем кр VIII сем кр
Іноземна мова 
(за проф.спр.)

2,5/75
залік

1 Ділова
українська

мова
3/90
залік

2 Іноземна мова 
(за проф.спр.)

2,5/75
запік

1 Іноземна мова 
(за проф.спр.)

2,5/75
екзамен

1 Цивільне 
процесуальне 
право України 

5/150 
екзамен

5 Трудове право 
України

3/90
залік

7

Риторика
3/90
залік

1 Іноземна мова 
(за проф.спр.) 

2,5/75 
залік

1 Спеціальна
функціональна

підготовка
1,5/45

Спеціальна
функціональна

підготовка
1,5/45
запік

Кримінальне 
процесуальне 

право (м. 1 
Досудове 

розслідування) 
3/90 
залік

5 Кримінальне 
процесуальне 

право (м. 1 
Досудове 

розслідування) 
3/90 

екзамен

6 Кримінальне 
процесуальне 

право (М. 2 Судове 
провадження) 

4/120 
екзамен

7

БЖД
4/120
залік

! Логіка
4/120

екзамен

2 Інформаційні 
системи і 

технології в 
митній справі 

3/90 
залік

3 Адміністративне
процесуальне

право
5/150

екзамен

4 Кримінальне 
право України 

(особлива 
частина) 

3/90 
залік

5 Кримінальне 
право України 

(особлива 
частина) 

3/90 
екзамен

6 Міжнародне право 
(М. 1 Міжнародне 
приватне право, 
М.2 Право ЄС) 

5/150 
екзамен

7 Міжнародний 
захист прав 

людини 
3/90 
залік

8

Філософія
3/90

екзамен

] Юридична
психологія

3/90
залік

2 Цивільне право 
України 
(загальна 
частина) 

5/150 
екзамен

3 Цивільне право 
України (особлива 

частина) 
6/180 

екзамен

4 Г осподарське 
право України 

4/120 
екзамен

5 Міжнародне 
публічне право 

4/120 
екзамен

6 Криміналістика:
фінансові

розслідування
6/180

екзамен

7 Перелік № 9 
Вогнева 

підготовка 
3/90 
залік

8

Спеціальна
функціональна

підготовка
3,5/105

Спеціальна
функціональна

підготовка
2,5/75
залік

Кримінальне 
право України 

(загальна 
частина) 

3/90 
залік

3 Кримінальне 
право України 

(загальна частина) 
4/120 

екзамен

4 Організація 
боротьби 3 

контрабандою та 
порушеннями 
митних правил 

3/90 
залік

6 Організація 
боротьби 3 

контрабандою та 
порушеннями 
митних правил 

3/90 
екзамен

7 Перелік № 9 
Тактична 
медицина

3/90
залік

8

Теорія 
держави і 

права 
6/180 

екзамен

І Економічна
теорія
3/90
залік

2 Адміністративн 
е право України 

6/180 
екзамен

3 Фінансове право 
України 

5/150 
екзамен

4 Митне право 
3/90 
залік

5 Митне право 
3/90 

екзамен

6 БЛОК № 2 
Адміністративні 

процедури 
митного контролю 

3/90 
залік

7 Перелік № 10 
Правове 

забезпечення 
використання 
поліграфа в 

Україні 
3/90 
залік

8



Історія 
держави і 

права України 
4/120 

екзамен

і Конституційне
тг

муніципальне
празо
7/210

екзамен

2 Інформаційне
право
3/90
залік

3 Перелік № 2 
Аудит фінансово- 

господарської 
діяльності 

3/90 
залік

4 Перелік № 3 
Податкове 

право України 
5/150 

екзамен

5 БЛОК № 1 
Організація 

викриття 
правопорушень в 

митній сфері 
3/90 
залік

7 Перелік № 10 
Основи 

інформаційно- 
аналітичного 
забезпечення 
митної справи 

3/90 
залік

8

Правовий 
режим 

державної 
'гаєм ниці 

3/90 
залік

1 Історія 
держави і 

права 
зарубіжних 

країн 
3/90 
залік

2 Судові та 
правоохоронні 

органи 
3/90 

екзамен

3 Перелік № 2 
Теорія фінансово- 

господарського 
контролю 

3/90 
залік

4 Перелік № з 
Правові основи 

здійснення 
фінансового 

контролю 
5/150 

екзамен

5 БЛОК № 1 Митна 
вартість та методи 

її визначення 
3/90 
залік

7 Перелік № 11 
Міжнародне 

співробітництво 
у фінансових 

розслідуваннях 
3/90 
залік

8

Основи 
інформаційно' 
аналітичного 
забезпечення 

правоохоронно 
ї діяльності 

3/90 
залік

Перелік № 1 
Бухгалтерський 

облік 
3/90 
залік

3 Перелік № 4 
Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі 

3/90 
залік

5 Перелік № 4 
Товарознавство 
та експертиза в 
митній справі 

3/90 
екзамен

6
БЛОК № 2 
Дозвільна 

діяльність у митній 
сфері 
4/120 
залік

7

Перелік № 11 
Кримінально- 

виконавче право 
3/90 
залік

8

Перелік № 1 
Облік і 

фінансова 
звітність за 

міжнародними 
стандартами 

3/90 
залік

3 Перелік № 4 
Теоретичні 

основи
товарознавства

3/90
залік

5 Перелік № 4 
Теоретичні 

основи
товарознавства

3/90

екзамен

6 БЛОК № 2 Види 
порушень митних 

правил 
3/90 
залік

7 БЛОК № 1 
Провадження у 

справах про 
порушення 

митних правил 
3/90 
залік

8

Перелік № 5 
Спеціальна 

техніка 
3/90 
залік

5 Перелік № 6 
Екстремальна 

психологія 
3/90 
залік

6 БЛОК № 2 Митна 
справа 
4/120 
залік

7 БЛОК № 1 
Оскарження 

рішень органів 
доходів і зборів 

5/150 
екзамен

8

Перелік № 5 
Технічні засоби 

митного 
контролю 

3/90 
залік

5 Перелік № 6 
Конфліктологія 

3/90 
залік

6 БЛОК № 1 
Правове

регулювання ЗЕД 
3/90 
залік

8



Перелік № 6 
Професійна етика 

3/90 
залік

6 БЛОК № 2 
Сприяння 

захисту прав 
інтелект, власн. 

3/90 
залік

8

Перелік № 6 
Соціологія 

3/90 
залік

6 Б Л О К  №  2 
Г  арантії 

виконання 
зобов'язань 

п еред  о рганам и  
доход ів  і збор ів  

5 /150 
екзам ен

8

П ерелік  .№ 6 
С учасн іП О И Х О Т Й Х И О Л О Г ІЇ в

п роф есійн ій
діяльності

3/90
залік

6 А дм ін істрати вн і
проц едури

м итного
кон тролю

3/90
екзам ен

8

! Іерелік № 6 
Рел ігієзн авство  

3/90 
залік

6 В иробнича
п ракти ка

4 /120

П ерел ік  № 6 
Гіолотологія 

3/90 
залік

6 В ипускний
квал іф ікац ій ни й

екзам ен
2 /60

Перелік № 7 
Агресивне 
податкове 

планування 
3/90 
залік

6

Перелік № 7 
Економічна 

безпека 
3/90 
залік

6

Перелік № 8 
Кримінально- 

виконавче право 
3/90 
залік

6

Перелік № 8 
Кримінологія 

3/90 
залік

6

29/870 31/930 30/900 30/900 29/870 31/930 31/930 29/870



4, Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Митна безпека» 

проводиться у формі здачі випускного кваліфікованого екзамену та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 
ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр за освітньо- 
професійною програмою «Митна безпека» .
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

The certification of the graduates of the educational and professional program 
"Customs security" is carried out in the form of passing the final qualifying 
examination and end swith the issuance of the document of the established sample 
onawarding a bachelor's degree with the qualification: Bachelor of the educational- 
professional program "Customs security".
The certification is carriedou to penly and publicly.



5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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4- 4- і - + 4- 4 + + ВБ 12.5
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4- 4- +■ 4 4- + + ВБ 13.1
4- 4- 4- 4- 4- 4 + + ВБ 13.2

4- 4 4- - 4 + 4 + ВБ 13.3
- 4- + + 4 4 - ВБ 13.4

І І
1 і

4- 4 + 4 4 - ВБ 13.5



6. М атриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої
програми
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Знан н я та
розуміння

П РИ  1 + + + + + +
П РИ 2
ПРИ 3 +

' ІІРН 4 +
НРН 5
Î ІРІЇ 6 -і-

Застосування 
знань та 
розумінь

П РИ  7
П РИ  8

Г ] |Р Н  9
П РИ  10
Н РН  ї ї +
IIP U 1 2 + І
НРН 13
П Р И 14 1

Формування
суджень

ІІР Н  15 + -1- + •Ь +
П РИ  16 + + +
ПРИ 17 +
ПРИ 13 + +


