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1 .  В С Т У П  
 
“Митне право України” викладається в вищих навча-

льних закладах юридичного профілю. Його вивчення прово-
диться на завершальному етапі навчання після опанування 
“Адміністративного права”, “Цивільного права” та ін. 

Навчальний курс включає до себе поняття про: пред-
мет і систему митного права; структуру і цілі митної справи; 
права і обов’язки учасників зовнішньоекономічної діяльності; 
державну службу в митних органах; правове здійснення мит-
ного контролю; правове регулювання порядку переміщення 
через митний контроль товарів, транспортних засобів; митне 
оформлення; митно-тарифне регулювання; адміністративну 
відповідальність за порушення митних правил. 

У процесі вивчення курсу студенти мають засвоїти 
основні категорії митного права, зміст головних інститутів 
митного права, навчитися тлумачити конкретний зміст норм 
митного права та правильно їх застосовувати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Митне 
право України” студенти повинні: 

– знати джерела митного права та їх структуру; прин-
ципи виключної юрисдикції України на її митній території; 
виключну компетенцію митних органів України щодо здійс-
нення митної справи; загальноприйняті у міжнародних відно-
синах системи класифікацій та кодування товарів; специфічні 
митно-правові терміни; порядок переміщення товарів, транс-
портних засобів і валюти через митний кордон; порядок при-
тягнення до адміністративної відповідальності за порушення 
митних правил; 

– вільно орієнтуватися у системі митного права 
України; 

– ознайомитися з практикою застосування митного 
законодавства, перспективами та основними напрямами його 
розвитку; 

– уміти правильно тлумачити та застосовувати нор-
ми митного права; вирішувати професійні завдання; аргумен-
тувати власну точку зору та прийняте за конкретним завдан-
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ням рішення митного органу. 
 

2 .  З М І С Т  
 

Т е м а  1. МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  
                 ТА МИТНЕ ПРАВО 
 
Поняття, зміст, принципи митної політики України. 

Завдання та предмет курсу “Митне право України”. Джерела 
митного права. Взаємозв’язок митного права та інших галузей 
права, його значення для підготовки фахівців-юристів. Понят-
тя митної справи, її правове регулювання. Принципи органі-
зації митної справи в умовах становлення ринкової економіки 
і розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Співвідношення 
митного права та митної справи. Міжнародне співробітництво 
з питань митної справи. 

 
 
Т е м а  2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНОЇ  

 СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 
Основні завдання і функції митної служби. Система 

митних органів України та їх правовий статус. Порядок та 
умови проходження служби в митних органах, спеціалізова-
них митних установах і організаціях. Обмеження, пов’язані зі 
службою в митних органах. Дисциплінарний статут. Соціаль-
ний захист працівників митної служби. 

 
 
Т е м а  3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ  

  МИТНОГО КОНТРОЛЮ 
 
Правове регулювання здійснення митного контролю. 

Форми митного контролю. Документи та відомості, необхідні 
для здійснення митного контролю. Зони митного контролю. 
Права митних органів щодо здійснення митного контролю. 
Звільнення від окремих форм митного контролю та від митно-
го огляду. Спрощений митний контроль. Митний контроль 
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після пропуску товарів і транспортних засобів. Розпоряджен-
ня товарами, що перебувають під митним контролем. 

Т е м а  4. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МИТНОГО  
                 РЕЖИМУ 
 
Загальні правила застосування митних режимів. Хара-

ктеристика митних режимів: 1) імпорт; 2) реімпорт; 3) екс-
порт; 4) реекспорт; 5) транзит; 6) тимчасове ввезення (виве-
зення); 7) митний склад; 8) спеціальна митна зона; 9) магазин 
безмитної торгівлі; 10) переробка на митній території Украї-
ни; 11) переробка за межами митної території України;  
12) знищення або руйнування; 13) відмова на користь держа-
ви. Вибір та зміна митного режиму. 

 
 
Т е м а  5. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ  

 І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ  
 МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 

 
Правове регулювання переміщення товарів та транс-

портних засобів. Основні принципи переміщення товарів та 
транспортних засобів. Заборона щодо переміщення окремих 
товарів через митний кордон України. Обмеження щодо пе-
реміщення окремих товарів через митний кордон України. 
Переміщення товарів, що мають особливий правовий статус. 
Особливості пропуску та оподаткування товарів, що перемі-
щуються через митний кордон України громадянами. 

 
 
Т е м а  6. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ.  
                 ДЕКЛАРУВАННЯ 
 
Поняття та ознаки митного оформлення. Місце і час 

здійснення митного оформлення. Взяття проб та зразків това-
рів. Строки митного оформлення. Процедура декларування. 
Види та форми декларування. Місце декларування. Митна де-
кларація та її різновиди. Декларанти. Обов’язки декларанта. 
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Т е м а  7. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТА  
                ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 У ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ 
 
Правовий статус митного брокера. Асоціація митних 

брокерів України. Митний перевізник. 
 
 
Т е м а  8. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
                ТА СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 
 
Мито. Митний тариф України. Ставки мита, їх види та 

порядок установлення. Митно-тарифна рада України. Митна 
вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів, 
які імпортуються в Україну, та порядок їх застосування. Мит-
на вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України. 
Країна походження товару та критерії визначення країни по-
ходження товару. Митні пільги. Тарифні пільги (тарифні пре-
ференції). Справлення мита з товарів, що переміщуються че-
рез митний кордон України. 

 
 
Т е м а  9. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ  
                 І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ 
 
Відповідальність за порушення митних правил. Види 

стягнень за порушення митних правил і відповідальність за 
такі порушення. Порядок провадження у справах про пору-
шення митних правил. Порядок провадження у справах про 
порушення митних правил: місце провадження; особи, які бе-
руть участь у провадженні; протокол про порушення митних 
правил; докази; заходи, що забезпечують провадження. Орга-
ни, уповноважені розглядати справи про порушення митних 
правил. Місце та строки розгляду справи про порушення мит-
них правил. Оскарження постанов про порушення митних 
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правил. Виконання постанови про накладання стягнення за 
порушення митних правил. 

3. СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ 
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Про участь України у Митній конвенції про міжнарод- 
не перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Кон-
венції МДП 1975 p.): Закон України від 15.07.1994 р. // Там 
же. – 1994. – № 33. – Ст. 307. 

Про операції з давальницькою сировиною у зовніш-
ньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.1995 р. в 
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змін. та допов.). 
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цій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України 
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України. – 1999. – № 48. – Ст. 405 (зміни та допов. див.: там  
же. – 2003. – № 24. – Ст. 159; 2005. – № 26. – Ст. 349). 

Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 р. // 
Там же. – 1999. – № 51. – Ст. 446 (з наст. змін. та допов.). 

Про гуманітарну допомогу: Закон України від 
22.10.1999 р. // Там же. – 1999. – № 51. – Ст. 451 (з наст. змін. 
та допов.). 

Про ратифікацію Угоди про співробітництво та взаємо-
допомогу в митних справах: Закон України від 15.12.1999 р. // 
Там же. – 2000. – № 1. – Ст. 6. 

Про ліцензування певних видів господарської діяльно-
сті: Закон України від 01.06.2000 р. // Там же. – 2000. – № 36. – 
Ст. 299 (з наст. змін. та допов.). 

Про митний тариф України: Закон України від 
05.04.2001 р. в ред. від 21.12.2010 р. // Офіц. вісн. України. – 
2011. – № 4. – Т. 1. – Ст. 194. 

Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, мит-
ного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів 
та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) гро-
мадянами на митну територію України: Закон України від 
13.09.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 1. –  
Ст. 2 (з наст. змін. та допов.). 

Про Дисциплінарний статут митної служби України: 
Закон України від 06.09.2005 р. // Там же. – 2005. – № 42. – 
Ст. 467. 

Про допущення товарів до переміщення через митний 
кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення): 
постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р.  
№ 1855 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51. – Ст. 2291 (з 
наст. змін. та допов.). 

Про затвердження Порядку ведення Української кла-
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сифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності: постанова 
Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1863 // Там 
же. – 2002. – № 51. – Ст. 2298 (з наст. змін. та допов.). 

Про затвердження Порядку визначення країни похо-
дження товару, що переміщується через митний кордон Укра-
їни: постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р.  
№ 1864 // Офіц. вісн. України. – Ст. 2299 (з наст. змін. та допов.). 

Про порядок ведення спеціальної митної статистики: по-
станова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1865 // 
Там же. – 2002. – № 51. – Ст. 2300 (з наст. змін. та допов.). 

Про переміщення товарів через митний кордон Украї-
ни у режимі реімпорту: постанова Кабінету Міністрів України 
від 12.12.2002 р. № 1881 // Там же. – 2002. – № 51. – Ст. 2311 
(з наст. змін. та допов.). 

Про затвердження переліку товарів промислового 
призначення, вивезення яких громадянами України, інозем-
цями та особами без громадянства за межі митної території 
України не допускається: постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 13.12.2002 р. № 1911 // Там же. – Ст. 2323 (з наст. змін. 
та допов.). 

Про затвердження Порядку створення зон митного 
контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на 
розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів ін-
фраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам дер-
жавної влади, які здійснюють контроль під час переміщення 
товарів через митний кордон України: постанова Кабінету 
Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1947 // Там же. – 2002. – 
№ 52. – Ст. 2370 (з наст. змін. та допов.). 

Про затвердження Порядку проведення атестації по-
садових осіб митної служби: постанова Кабінету Міністрів 
України від 25.12.2002 р. № 1984 // Там же. – Ст. 2401 (зміни 
та допов. див.: там же. – 2003. – № 4. – Ст. 138). 

Про визначення Торгово-промислової палати уповно-
важеним органом з видачі сертифікатів про походження то- 
вару: постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р.  
№ 255 // Там же. – 2003. – № 9. – Ст. 398. 
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