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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Митне право є комплексною галуззю законодавства з перева-
жаючими публічно-правовими засадами регулювання на засадах 
адміністративного права. Воно допускає деякі приватноправові ме-
ханізми.

Митне законодавство надзвичайно динамічне. Воно постійно 
удосконалюється. На нього впливають потреби забезпечення руху 
товарів, робіт та послуг у межах єдиного економічного простору, 
єдиного митного союзу та забезпечення співробітництва з країнами 
Європейського Союзу, де наразі йде процес створення національного 
законодавства. 

В основу структури курсу “Митне право” покладено Митний ко-
декс України. Він включає основи державної митної політики та її 
пріоритети, специфіку, предмет, метод та структуру митного права, 
його співвідношення з базовими галузями права, правове положення 
та види митних органів, основні митні операції та типові порушення 
митного законодавства. Звертається увага на заходи профілактики та 
способи виявлення порушень митного законодавства.

Мета вивчення курсу — ознайомити студентів з основоположни-
ми відомостями з митного права та митного законодавства, навчити 
їх застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній роботі, а та-
кож аналізувати ситуації з митних питань, що виникають у реально-
му житті, і правильно їх вирішувати.

Завдання навчальної дисципліни полягає:
Знати: суть та значення митного права, систему митних органів, їх 

функції, форми та методи, нормативні джерела курсу, які регулюють 
діяльність митних органів. 

Вміти: правильно орієнтуватися в загальному митному законо-
давстві, яке регулює всі види суспільних відносин, пов’язаних з пе-
реміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон, 
застосовувати здобуті знання в практичній діяльності

Навчальним планом студентам стаціонарної форми навчання для 
вивчення дисципліни “Митне право” відводиться 81 година.

По закінченні семестру студенти складають іспит, який передба-
чає перевірку рівня знань з основних інститутів митного права, вмін-
ня застосовувати знання з митного права у практичній діяльності.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МИТНЕ ПРАВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Вступ у навчальну дисципліну “Мит-
не право”

1 Започаткування та становлення митної справи

2
Поняття, предмет, завдання, система і принципи митного 
права.

3
Митні органи України та організаційно-правові засади їх 
діяльності
Змістовий модуль ІІ. Переміщення та пропуск товарів, 
транспортних засобів через митний кордон України

4 Митний режим
5 Митний контроль і його місце в системі контролю
6 Митний контроль на транспорті
7 Митне оформлення і митне декларування
8 Митно-тарифне регулювання

Змістовий модуль ІІІ. Порушення митних правил

9
Поняття та види відповідальності за порушення митних 
правил

10
Працівники митних органів, спеціалізованих митних уста-
нов та організацій

Разом годин: 81

ЗМІСТ 
дисципліни 

“МИТНЕ ПРАВО”

Змістовий модуль І. Вступ у навчальну дисципліну “Митне 
право”

Тема 1. Започаткування та становлення митної справи
Започаткування та становлення митної справи. Митна система 

Козацької держави. Митна політика Російської імперії. Митна систе-

ма України на початку XX століття. Митна справа в СРСР. Сучасний 
етап розвитку митної справи в Україні.

Поняття митної справи. Зміст митної справи. Митна справа як 
засіб забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридич-
них осіб. Митна справа як напрям реалізації зовнішньої політики і 
забезпечення безпеки держави.

Література [1; 2; 3; 14; 15; 16; 17; 24; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 
78; 79; 80; 83; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96]

Тема 2. Поняття, предмет, завдання, система і принципи 
митного права

Поняття митного права, його місце в системі права. Предмет мит-
ного права та його особливості. Метод митного права. Принципи мит-
ного права. Система митного права. Норми митного права та їх особ-
ливості. Джерела митного права. Конституція як основне джерело 
митного права. Структура та основні положення Митного кодексу 
України. Поняття митних правовідносин, їх структура.

Література  [1; 2; 3; 13; 14; 15; 16; 17; 24; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 
78; 80; 83; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97]

Тема 3. Митні органи України та організаційно-правові засади 
їх діяльності

Організаційно-правові основи діяльності митних органів. Мит-
на служба України як єдина загальнодержавна система. Спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої вла ди в галузі митної 
справи. Регіональні митниці. Митниці. Митний пост. Спеціалізовані 
митні установи та організації. Митна варта. Взаємовідносини мит-
них органів, спеціалізованих митних установ та організацій з інши-
ми органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
а також з підприємствами та громадянами. Міжнародна діяльність 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в 
галузі митної справи. Взаємодія митних органів України з митними 
та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними ор-
ганізаціями.

Проходження служби в митних органах України. Правовий статус 
посадових осіб митної служби України. Підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації працівників митної служби України.
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Правовий і соціальний захист працівників митних органів. Засто-
сування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадо вими особа-
ми митної служби України.

Література [1; 2; 62; 65; 68; 71; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81]

Змістовий модуль ІІ. Переміщення та пропуск товарів, 
транспортних засобів через митний 
кордон України

Тема 4. Митний режим
Поняття і значення митного режиму. Види митних режимів: ім-

порт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення (ви-
везення), митний склад, спеціальна митна зона, магазин безмитної 
торгівлі, переробка на митній території України, переробка за межа-
ми митної території України, знищення або руйнування, відмова на 
користь держави. Вибір і зміна митного режиму. Регулювання пи-
тань, пов’язаних із застосуванням митних режимів.

Література [1; 2; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 15; 19; 20; 21; 27; 29; ,30; 31;  
32; 33; 34; 38; 48 ;50; 52; 54; 65; 68; 76; 77; 78; 79; 80; 97]

Тема 5. Митний контроль і його місце в системі контролю
Митний контроль і його місце в системі контролю. Види митного 

контролю. Форми митного контролю. Зони митного контролю. Здій-
снення митного контролю. Права і обов’язки суб’єктів митного кон-
тролю. Особливі режими митного контролю. Характеристика форм 
митного контролю. Особливі процедури митного контролю. Мит-
ний контроль і митне оформлення товарів, що містять об’єкти права 
інтелектуальної власності. 

Література [1; 2; 3; 13; 14; 15; 16; 17; 24; 68; 71; 72; 73; 74; 
75; 77; 78; 79; 80; 83; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96]

Тема 6. Митний контроль на транспорті
Загальні положення. Митний контроль на водному транспорті. 

Митний контроль на авіатранспорті. Митний контроль на залізнич-
ному транспорті. Митний контроль на автомобільному транспорті. 
Митний контроль на трубопровідному транспорті. 

Література [1; 2; 3; 13; 15; 19; 21; 23; 31; 32; 33; 37; 39; 40; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 79; 80; 96]

Тема 7. Митне оформлення і митне декларування
Поняття митного оформлення. Мета і процес митного оформлення. 

Етапи митного оформлення. Строки митного оформлення.
Митне декларування і порядок його здійснення. Форми митного 

декларування. Місце і термін декларування. Правовий ста тус декла-
ранта.

Література [1; 2; 13; 15; 19; 21; 23; 31; 32; 33; 37; 39; 40; 52; 53; 54; 
55; 56; 57; 58; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 79; 80; 96]

Тема 8. Митно-тарифне регулювання 
Поняття і значення митно-тарифного регулювання. Поняття мита 

та його види. Види і ставки мита. Порядок нарахування мита. Країна по-
ходження товару. Правові основи митних платежів. Митні пільги. Мит-
на статистика.

Квотування і ліцензування. Експортний контроль. Сертифікація 
імпортованої продукції. Ветеринарний контроль. Фітосанітарний 
контроль. Санітарно-епідеміологічний контроль.

Література [1; 2; 5; 6; 8; 9; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 43; 
44; 45; 46; 47; 49; 54; 59; 60; 67; 68; 70; 78; 79; 80; 82; 84; 87; 88; 89 

91; 92]

Змістовий модуль ІІІ. Порушення митних правил

Тема 9. Поняття та види відповідальності за порушення 
митних правил

Поняття контрабанди. Переміщення товарів через митний кор-
дон поза митним контролем. Переміщення товарів через митний кор-
дон із приховуванням від митного контролю. Відповідальність за 
здійснення контрабанди. Заходи щодо запобігання контрабанді.

Поняття адміністративного правопорушення. Види порушень мит-
них правил і відповідальність за такі порушення. Порядок проваджен-
ня у справах про порушення митних правил. Види адміністративних 
стягнень за порушення митних правил. Адміністративне затримання. 
Експертиза в системі контролю. Вилучення товарів і транспортних 
засобів. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні 
митних правил.

Література [1; 2; 3; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 28; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 
39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 54; 59; 60; 67; 68; 70; 78; 79; 80; 82; 84; 

87; 88; 89; 91; 92]
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Тема 10. Працівники митних органів, спеціалізованих 
митних установ та організацій

Правовий статус посадових осіб митної служби України. Осо-
би, які беруть участь у провадженні в справах про порушення мит-
ного законодавства. Правовий захист працівників митної служби 
України. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї 
посадовими особами митної служби України. Підрозділи власної 
безпеки митних органів України. Взаємодія підрозділів власної 
безпеки з органами СБУ, УМВСУ.

Література [1; 2; 3; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 28; 32; 33; 34; 35; 36; 
38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 54; 59; 60; 67; 68; 70; 78; 79; 80; 

82; 84; 87; 88; 89; 91; 92]

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
з дисципліни 

“МИТНЕ ПРАВО”

Змістовий модуль І. Вступ у навчальну дисципліну “Митне 
право”

Тема 1. Започаткування та становлення митної справи
1. Поняття митної справи.
2. Започаткування та становлення митної справи.
3. Зміст митної справи.
4. Митна політика.
5. Принципи митного регулювання.
6. Правове регулювання за участю іноземного елементу.
7. Митна політика і міжнародна торгівля

Тема 2. Поняття, предмет, завдання, система і принципи 
митного права

1. Поняття та джерела митного права.
2. Предмет митного права.
3. Метод митного права.
4. Принципи митного права.
5. Система митного права.
6. Митно-правові відносини.
7. Удосконалення митного законодавства.

Тема 3. Митні органи України та організаційно-правові засади 
їх діяльності

1. Митні органи України, структура та повноваження.
2. Завдання митних органів України.
3. Діяльність митних органів України.
4. Правовий статус Державної митної служби України.
5. Регіональні митні установи.
6. Правовий статус митниць в Україні.
7. Співробітництво митних органів з іншими державними органа-

ми.

Змістовий модуль ІІ. Переміщення та пропуск товарів, 
транспортних засобів через митний 
кордон України

Тема 4. Митний режим
1. Митний кордон та митна територія України.
2. Митний режим.
3. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України.
4. Переміщення громадянами товарів через митний кордон Украї-

ни.
5. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон Украї-

ни.
6. Відомості, які оголошуються громадянам при переміщенні че-

рез митний кордон України.
7. Митні ліцензійні склади. 
8. Теоретичні та практичні проблеми діяльності митних брокерів 

та митних перевізників.
9. Порядок переміщення через митний кордон транспортних за-

собів.

Тема 5. Митний контроль і його місце в системі контролю
1. Митний контроль і його місце в системі контролю.
2. Форми митного контролю.
3. Зони митного контролю.
4. Види митного контролю.
5. Здійснення митного контролю.
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6. Права і обов’язки суб’єктів митного контролю.
7. Процедури митного контролю.
8. Митне оформлення та митний контроль об’єктів, що містять 

права інтелектуальної власності.

Тема 6. Митний контроль на транспорті
1. Загальні положення.
2. Митний контроль на водному транспорті.
3. Митний контроль на залізничному транспорті.
4. Митний контроль на автомобільному транспорті.
5. Митний контроль на трубопровідному транспорті.

Тема 7. Митне оформлення і митне декларування
1. Поняття митного оформлення.
2. Класифікація товарів при митному оформленні.
3. Митна декларація. Форми митного декларування.
4. Здійснення митного оформлення.
5. Етапи митного оформлення.
6. Митне декларування та порядок його здійснення.
7. Вантажна митна декларація (ВМД).
8. Електронне митне декларування
9. Основні етапи митного декларування.

10. Міжнародні правила “ІНКОТЕРМС”.
11. Митне оформлення пасажирського багажу та його пере-

міщення через митний кордон.

Тема 8. Митно-тарифне регулювання 
1. Поняття і значення тарифного регулювання.
2. Система митного регулювання.
3. Мито і митні збори.
4. Види і ставки мита.
5. Країна походження товару.
6. Тарифні пільги: суб’єкти і порядок надання.
7. Порядок нарахування мита.
8. Митна статистика та її завдання.

Змістовий модуль ІІІ. Порушення митних правил

Тема 9. Поняття та види відповідальності за порушення 
митних правил 

1. Поняття та зміст правоохоронної діяльності митних органів.
2. Поняття порушень митних правил.
3. Контрабанда та боротьба з нею митних органів.
4. Види адміністративних порушень митного законодавства.
5. Види стягнень за порушення митних правил.
6. Відповідальність митних органів України.
7. Порядок і терміни оскарження у справах порушення митних 

правил.

Тема 10. Працівники митних органів, спеціалізованих митних 
установ та організацій

1. Поняття, принципи митної служби.
2. Посадові особи митної служби України.
3. Права та обов’язки посадових осіб митних органів України.
4. Заборони та обмеження для працівників митних органів.
5. Правовий захист працівників митних органів.
6. Соціальний захист працівників митних органів.
7. Підрозділи власної безпеки митних органів України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Взаємодія митних органів з іншими державними органами
2. Види митного контролю
3. Види порушень митних правил
4. Види ставок мита
5. Види стягнення за порушення митних правил
6. Відомості, що сповіщаються при переміщенні через митний 

кордон товарів і предметів
7. Відходи виробництва що не підлягають пропуску на територію 

України
8. Державна митна служба України та її компетенція
9. Джерела митного права України

10. Дисциплінарна відповідальність за порушення митних правил
11. Експорт товарів
12. Етапи митного оформлення і їх зміст
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13. Завдання митних органів України
14. Зміст митних режимів
15. Зміст митної справи
16. Зони митного контролю
17. Імпорт
18. Конституція України як основне джерело митного права
19. Контрабанда та її склад
20. Країна походження товару
21. Метод митного права
22. Митна політика і міжнародна торгівля
23. Митна статистика та її завдання
24. Митне декларування і його значення
25. Митниці в Україні та їх завдання
26. Митні брокери та їх правове становище
27. Митні органи як органи дізнання
28. Митні пільги
29. Митні пости та їх завдання
30. Митно-правові відносини
31. Міжнародне співробітництво у митній справі
32. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура
33. Місце і час митного оформлення
34. Норми митного права і їх особливості
35. Особистий огляд: підстави, порядок та наслідки проведення
36. Особливі режими митного контролю та їх види
37. Особливості митного контролю на транспорті
38. Особливості переміщення товарів, що містять об’єкти права ін-

телектуальної власності
39. Підприємницька діяльність з надання митних послуг
40. Поняття декларанта та його правове становище
41. Поняття і види митних декларацій
42. Поняття митних органів України та їх місце в системі держав-

них органів 
43. Поняття митного контролю та його значення
44. Поняття митного оформлення та його значення
45. Поняття митного права України і його місце в системі права
46. Поняття митного тарифу та його основні елементи
47. Поняття митної служби
48. Поняття митної справи
49. Поняття митної території і митного кордону та їх значення

50. Поняття та види митних режимів
51. Поняття та значення тарифного регулювання
52. Поняття та особливість митних ліцензійних складів
53. Поняття та функції відповідальності за порушення митних пра-

вил
54. Поняття та функції відповідальності за порушення митних пра-

вил
55. Поняття, ознаки і види порушення митних правил
56. Поняття, структура й види митних відносин
57. Порядок визначення митної вартості товару
58. Порядок декларування
59. Порядок заповнення ВМД
60. Порядок притягнення до відповідальності за порушення мит-

них правил
61. Посадові особи митних органів України
62. Правове забезпечення діяльності митних органів України
63. Правове регулювання дізнання в митних органах
64. Предмет митного права та його особливості
65. Представництво у справах про порушення митних правил
66. Принципи митного права
67. Принципи митного регулювання
68. Принципи митної служби
69. Принципи переміщення товарів і предметів через митний кор-

дон України
70. Проблеми удосконалення митного права України
71. Регіональні митниці в Україні
72. Регіональні управління та їх компетенція 
73. Реекспорт товарів
74. Реімпорт
75. Риси митних органів України
76. Роль митного права в регулюванні торгового обігу
77. Система митного права
78. Система митного регулювання
79. Склад порушення митних правил
80. Ставка мита та основні засади її визначення
81. Структура ДМСУ 
82. Структура та основні положення Митного кодексу України
83. Тарифні пільги: суб’єкти та порядок надання
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84. Товари, що не допускаються до переміщення через митний кор-
дон України

85. Товари, що підлягають обов’язковому митному контролю
86. Транзит та його особливості
87. Форми декларацій
88. Форми митного контролю
89. Форми митного контролю
90. Функції митного контролю
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