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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма складена відповідно до навчального плану підготовки мо-
лодших спеціалістів митно-правової спеціалізації. 

Навчальна дисципліна “Митна служба України” передбачає вивчення 
поняття “митна система”, правових засад побудови і діяльності митних 
органів, основних функцій і повноважень митних органів, принципів 
взаємодії їх з прокуратурою, службою безпеки та іншими органами. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
− законодавство, що регулює побудову та правовий статус митних 

органів;  
− практику застосування цього законодавства. 
Крім того, студенти повинні вміти: 
− характеризувати сутність діяльності митних органів, принципи їх 

побудови та діяльності, основні завдання, повноваження; 
− тлумачити чинне законодавство про митну систему, порядок 

створення і функціонування митних органів. 
Знання цієї дисципліни допоможе студентам глибше і ґрунтовніше 

оволодіти іншими навчальними дисциплінами та отримати докладніші 
відомості про діяльність митних органів при вивченні митного, цивіль-
ного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального 
права.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ” 

№ 
п/п 

Назва теми 

1 Предмет, система і основні поняття дисципліни “Митна служба Укра-
їни” 

2 Історія митної служби в Україні 
3 Нормативні акти, що визначають правові, економічні й  

організаційні основи діяльності митних органів України 
4 Система і структура митних органів в Україні 
5 Центральний апарат Державної митної служби України 
6 Регіональні митниці, їх завдання та функції 
7 Митниці, їх завдання та функції 
8 Митні пости, їх завдання та функції 
9 Спеціалізовані управління та організації Державної митної  

служби України, їх функції 
10 Митна варта Державної митної служби України 
11 Взаємодія митних органів з іншими органами, установами  

та організаціями 
12 Митні органи як органи дізнання 
13 Провадження у справах про порушення митних правил. Розгляд справ 

про порушення митних правил 
14 Служба в митних органах України 
15 Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів України 
16 Міжнародно-правове співробітництво Державної митної служби 

України 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ” 

Тема  1 .  Предмет, система і основні поняття дисципліни “Ми-
тна служба України” 

Визначення предмета курсу. Система курсу. Поняття “митна справа, 
“митниця”, “митна територія”, “митний кордон”, “митні органи”, “митна 
система”, “система митних органів”, “митна служба”, “митна політика”. 

Структура і послідовність вивчення курсу. Місце курсу в системі 
правових дисциплін. Значення знання курсу “Митна служба України” 
для практичної роботи спеціаліста митного органу. 

Тема  2 .  Історія митної служби в Україні 

Виникнення митної справи і правових інститутів та норм, що їх  за-
кріплюють. Мито в  Київській Русі. Етапи митного реформування в Росії 
у XVII–XVIII ст. Система митних органів у Росії у XIX ст. Митна полі-
тика за радянської доби. Створення митної служби в незалежній Україні. 

Тема  3 .  Нормативні акти, що визначають правові, економічні й 
організаційні основи діяльності митних органів України 

Конституція України, закони України “Про митну справу в Україні”, 
“Про Єдиний митний тариф”, “Митний кодекс України”, укази Президе-
нта, декрети Кабінету Міністрів та інші нормативні акти, що визначають 
порядок організації та діяльності митних органів в Україні. Правові ак-
ти, що видаються Державною митною службою України (ДМСУ), їх ви-
ди. Нормативні акти митних органів. Індивідуальні акти митних органів. 

Тема  4 .  Система і структура митних органів в Україні 

Поняття митного органу. Митні органи як єдина система державних 
органів. Основні функції митних органів. Структура Державної митної 
служби України. ДМСУ — центральний орган виконавчої влади, який 
безпосередньо керує митною справою в Україні. 
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Тема  5 .  Центральний апарат Державної митної служби  
України 

Організаційна структура ДМСУ. Голова ДМСУ, порядок його при-
значення, права та обов’язки. Колегія ДМСУ, порядок утворення і ком-
петенція. Діюча структура управління в центральному апараті ДМСУ. 
Характеристика найважливіших підрозділів центрального апарату 
ДМСУ, їх завдання та функції. 

Тема  6 .  Регіональні митниці, їх завдання та функції 

Місце регіональної митниці в системі митних органів України. Пра-
вовий статус регіональної митниці. Завдання та функції регіональних 
митниць. Структура регіональних митниць і зони їх діяльності. Відпові-
дальність начальника регіональної митниці. 

Тема  7 . Митниці, їх завдання та функції 

Місце і значення митниць у системі митних органів України. Поря-
док створення митниць, зони їх діяльності. Завдання та функції митниць. 
Права митниць. Порядок призначення начальника митниці, його права 
та обов’язки. 

Тема  8 .  Митні пости, їх завдання та функції 

Митні пости — первинна ланка системи митних органів, їх правовий 
статус. Основні завдання та функції митного поста. Права митного по-
ста. Начальник митного поста: порядок призначення на посаду та 
обов’язки. 

Тема  9 .  Спеціалізовані управління та організації Державної  
митної служби України, їх функції 

Інформаційно-аналітичне митне управління, його завдання та функ-
ції. Центральна митна лабораторія (ЦМЛ): основні завдання та функції. 
Структура центральної митної лабораторії. Повноваження начальника 
ЦМЛ. Господарсько-експлуатаційне митне управління, автотранспортне 
митне господарство, постачальне митне господарство, їх призначення. 
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Тема  10.  Митна варта Державної митної служби України 

Поняття та принципи організації митної варти. Завдання митної вар-
ти. Права митної варти. Необхідність утворення митної варти Державної 
митної служби України. 

Тема  11.  Взаємодія митних органів з іншими органами,  
установами та організаціями 

Мета й основні напрямки взаємодії митних органів з Службою без-
пеки України, організація і координація цієї взаємодії. Напрямки та ос-
новні форми взаємодії митних органів з прикордонними військами. На-
гляд прокуратури за діяльністю митних органів. 

Взаємодія органів МВС і митних органів. Взаємовідносини митних 
органів і органів санітарно-карантинного, ветеринарного та іншого кон-
тролю. Взаємодія митних органів з Національним банком України та фі-
нансовими органами України. Відносини митних органів з органами мі-
сцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями. 

Тема  12. Митні органи як органи дізнання 

Поняття органу дізнання у кримінальному процесі. Компетенція ми-
тних органів України як органів дізнання. Порушення кримінальної 
справи і провадження невідкладних слідчих дій митними органами. 
Оперативно-розшукова діяльність митних органів. Контрольовані по-
ставки. 

Тема  13.  Провадження у справах про порушення митних пра-
вил. Розгляд справ про порушення митних правил 

Загальні умови провадження у справах про порушення митних пра-
вил. Особи, які беруть участь у провадженні цих справ, їхні права та 
обов’язки. Митні органи України, що мають право розглядати справи 
про порушення митних правил. Порядок розгляду справ про порушення 
митних правил. Постанова митного органу у справах про порушення 
митних правил і порядок її виконання. 

Тема  14.  Служба в митних органах України 

Поняття державної митної служби, її принципи. Класифікація митних 
службовців на керівників, спеціалістів та технічних виконавців. Вимоги 
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до службових осіб митних органів. Правовий статус, повноваження та 
службові обов’язки посадових осіб митних органів. Права посадових 
осіб митних органів. Проходження служби і персональні звання посадо-
вих осіб ДМСУ. Підготовка працівників Державної митної служби 
України. 

Тема  15.  Правовий і соціальний захист посадових осіб митних 
органів України 

Правовий захист працівників митних органів. Застосування фізичної 
сили, спеціальних засобів і зброї посадовими особами митних органів. 
Соціальний захист працівників митних органів. Відповідальність поса-
дових осіб митних органів за вчинення неправомірних дій. 

Тема  16.  Міжнародно-правове співробітництво Державної  
митної служби України 

Принципи міжнародної діяльності Державної митної служби Украї-
ни. Основні завдання міжнародної діяльності Державної митної служби 
України. Взаємовідносини ДМСУ і Всесвітньої митної організації. 
Співробітництво у галузі митної справи. 

 

ТЕМИ  ТА  ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ  

Семінарські заняття з дисципліни “Митна служба України” поклика-
ні сприяти поглибленому вивченню матеріалу, закріпленню одержаних 
на лекціях та під час самопідготовки теоретичних знань. Готуючись до 
семінарів, студенти насамперед повинні вивчити нормативні акти, які 
дають уявлення про будову та діяльність митних органів України, що 
наведені у списку рекомендованої літератури наприкінці програми. 

Рівень своїх знань студентам рекомендується перевіряти шляхом 
відповіді на питання, вказані у планах семінарських занять. 

Семінарське заняття 1. Предмет, система і основні понят-
тя  
дисципліни “Митна служба України”.  
Історія митної служби в Україні 

1. Предмет, завдання та система курсу “Митна служба України”. 
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2. Митна справа, митниця, митна територія, митний кордон, митний 
орган, митна система, система митних органів, інші основні поняття 
курсу, їх зміст. 

3. Місце курсу в системі правових дисциплін. 
4. Співвідношення курсу і галузей права. 
5. Виникнення митної справи на території сучасної України. 
6. Митні порядки на Запорізькій Січі. 
7. Етапи митного регулювання в Росії у XVII–XVIII ст.  
8. Митна політика за радянської доби. 
9. Створення митної служби у незалежній Україні. 

Література [1–3, 26, 28–31] 

Семінарське заняття 2. Нормативні акти, які визначають 
правові, економічні і організаційні основи  
діяльності митних органів України 

1. Закон України “Про митну справу”: зміст і основні завдання. 
2. Митний кодекс України, його структура та основні положення. 
3. Закон України “Про Єдиний митний тариф”, його значення, основні 

завдання та зміст. 
4. Укази Президента, декрети Кабінету Міністрів України та інші нор-

мативні акти, що визначають порядок організації та діяльності мит-
них органів. 

5. Правові акти, що видаються Державною митною службою України, 
їх види. 

6. Акти митних органів, їх завдання та види. 
Література [1–4, 6–11, 14, 16, 17]   

Семінарське заняття 3. Система і структура митних органів 
України 

1. Поняття митного органу, напрямки його діяльності. 
2. Основні завдання митних органів України. 
3. Структура митних органів України. 
4. Функції митних органів України. 
5. Митний орган як єдина система державних органів. 

Література  [1, 2, 10, 11, 16, 17, 26, 28–31] 
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Семінарське заняття 4. Центральний апарат ДМСУ. Регіональні 
митниці,  їх завдання та функції. Місцеві 
митниці, їх завдання та функції. Митні 
пости, їх завдання та функції.  
Спеціалізовані управління та організації 
ДМСУ, їх функції 

1. Організаційна структура центрального апарату ДМСУ. 
2. Голова ДМСУ, порядок його призначення, права та обов’язки. 
3. Колегія ДМСУ: порядок утворення та компетенція. 
4. Підрозділи центрального апарату, їх завдання та функції. 
5. Місце регіональної митниці в системі митних органів України, її 

правовий статус. 
6. Завдання регіональних митниць. 
7. Функції регіональних митниць. 
8. Структура регіональних митниць і зони їх діяльності. 
9. Відповідальність начальника регіональної митниці. 

10. Місце і значення митниць в системі митних органів України. 
11. Порядок створення митниць, зони їх діяльності. 
12. Завдання і функції митниць. 
13. Права митниць. 
14. Порядок призначення начальника митниці, його права та обов’язки. 
15. Митні пости, їх правовий статус. 
16. Основні завдання і функції митного поста. 
17. Права митного поста. 
18. Начальник митного поста: порядок призначення на посаду та 

обов’язки. 
19. Інформаційно-аналітичне митне управління, його завдання і функ-

ції. 
20. Центральна митна лабораторія, її основні завдання та функції. 
21. Інші спеціалізовані управління та організації ДМСУ, їх призначен-

ня. 
Література [1–4, 6–11, 15–17, 24–26] 

Семінарське заняття 5. Митна варта ДМСУ. Взаємодія митних 
органів з іншими органами, установами  
та організаціями 

1. Поняття та принципи організації митної варти. 
2. Завдання митної варти. 
3. Права митної варти. 
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4. Мета і основні напрямки взаємодії митних органів і Служби безпеки 
України, організація та координація їх взаємодії. 

5. Напрямки та основні форми взаємодії митних органів і прикордон-
них військ. 

6. Нагляд прокуратури за діяльністю митних органів. 
7. Взаємодія органів МВС і митних органів. 
8. Взаємодія митних органів з органами санітарно-карантинного, вете-

ринарного та іншого контролю. 
9. Взаємодія митних органів з Національним банком України та фі-

нансовими органами України. 
10. Відносини митних органів з органами  місцевого самоврядування і  

місцевими державними адміністраціями. 
Література  [1, 2, 10, 15–21, 23, 26, 30] 

Семінарське заняття 6. Митні органи як органи дізнання.  
Провадження у справах про порушення 
митних правил. Розгляд справ про  
порушення митних правил 

1. Компетенція митних органів України як органів дізнання. 
2. Порушення кримінальної справи і провадження невідкладних слід-

чих дій митними органами. 
3. Оперативно-розшукова діяльність митних органів. 
4. Контрольовані поставки. 
5. Загальні умови провадження у справах про порушення митних пра-

вил. 
6. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення 

митних правил, їхні права та обов’язки. 
7. Митні органи України, які мають право розглядати справи про по-

рушення митних правил. 
8. Порядок розгляду справ про порушення митних правил. 
9. Постанова митного органу у справах про порушення митних правил 

і порядок її виконання. 
Література [1, 2, 5–8, 10, 12, 16, 17, 22, 26, 27, 29, 30] 

Семінарське заняття 7. Служба в митних органах України 

1. Поняття державної митної служби та її принципи. 
2. Класифікація митних службовців. 
3. Вимоги до службових осіб митних органів. 
4. Правовий статус та повноваження посадових осіб митних органів. 
5. Права посадових осіб митних органів. 
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6. Обов’язки посадових осіб митних органів. 
7. Проходження служби і персональні звання посадових осіб митних 

органів. 
8. Підготовка працівників митних органів України. 

Література  [1, 2, 9–12, 16, 17, 24–26, 28, 29, 30] 

Семінарське заняття 8. Правовий і соціальний захист поса-
дових осіб митних органів України 

1. Правовий захист працівників митних органів. 
2. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадовими 

особами митних органів. 
3. Матеріальне та соціальне забезпечення працівників митних органів 

України. 
4. Соціальний захист працівників митних органів України. 
5. Відповідальність посадових осіб митних органів за вчинення непра-

вомірних дій. 
Література  [1, 2, 7–9, 11–13, 16, 17, 25, 26, 28–30] 

 

КОНТРОЛЬНІ  ЗАВДАННЯ  

Варіант 1 

1. Визначення митного органу, основні завдання митних органів, їх 
структура. 

2. Порядок прийняття на службу в митні органи України. 

Варіант 2 

1. Нормативні акти, що визначають правові, економічні і організаційні 
основи в митній справі, їх основні положення. 

2. Права і обов’язки службових осіб митних органів. 

Варіант 3 

1. Державна митна служба України, її місце в системі митних органів і 
основні завдання. 

2. Порядок призначення на посади, переміщення по службі і підстави 
звільнення з митної служби. 
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Варіант 4 

1. Місце регіональних митниць в системі митних органів, порядок їх 
утворення, основні завдання та функції. 

2. Правовий захист працівників митних органів України. 

Варіант 5 

1. Місце і значення митниць в системі митних органів України, їх за-
вдання та функції. 

2. Органи та службові особи, які уповноважені проводити митне роз-
слідування та розглядати справи про порушення митних правил. 

Варіант 6 

1. Митний пост, його місце в системі митних органів, порядок утво-
рення, правовий статус, завдання і функції. 

2. Види і форми матеріального та соціального забезпечення працівни-
ків митних органів, їхній соціальний захист. 

Варіант 7  

1. Принципи організації митної варти, її основні завдання, порядок 
утворення і права. 

2. Поняття прокурорського нагляду, здійснення нагляду прокуратури 
за діяльністю митних органів. 

Варіант 8 

1. Напрямки та основні форми взаємодії митних органів з іншими ор-
ганами, установами та організаціями. 

2. Голова Державної митної служби України, порядок його призна-
чення, повноваження і відповідальність. 

Варіант 9 

1. Визначення органу дізнання і системи органів дізнання. Компетен-
ція митних органів України як органів дізнання. 

2. Підстави і порядок відповідальності митних органів України та їх 
посадових осіб. 
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Варіант 10 

1. Загальні умови провадження у справах про порушення митних пра-
вил. 

2. Функції і права Державної митної служби України згідно з Поло-
женням про ДМСУ. 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  ДО  ЗАЛІКУ 

1. Предмет, завдання та система курсу “Митна служба України”. 
2. Основні поняття курсу “ Митна справа, митниця” та інші, їх зміст. 
3. Місце курсу в системі правових дисциплін. 
4. Співвідношення курсу з галузями права. 
5.   Виникнення митної справи на території сучасної України. 
6. Митні порядки на Запорізькій Січі. 
7. Етапи митного регулювання в Росії у XVII–XVIII ст. 
8. Митна політика за радянської доби. 
9. Створення митної служби у незалежній Україні. 

10. Закон України “Про митну справу”, його зміст та основні завдання. 
11. Митний кодекс України, його структура та основні положення. 
12. Закон України “Про Єдиний митний тариф”, його значення, основні 

завдання та зміст. 
13. Положення про Державну митну службу України (Указ Президента 

України від 08.02.97 № 126/97). 
14. Укази Президента, декрети Кабінету Міністрів та інші нормативні 

акти, що визначають порядок організації та діяльності митних орга-
нів. 

15. Правові акти, що видаються ДМСУ, їх види, зміст. 
16. Акти митних органів, їх завдання та види. 
17.  Поняття митного органу, напрямки його діяльності. 
18. Єдина система державних митних органів, її характеристика. 
19. Основні завдання митних органів України. 
20. Структура митних органів України. 
21. Функції митних органів України. 
22. Організаційна структура центрального апарату ДМСУ. 
23. Голова ДМСУ, порядок його призначення, права та обов’язки. 
24. Колегія ДМСУ: порядок утворення і компетенція. 
25. Управління організації митного контролю, його завдання та функції. 
26. Управління по організації боротьби з контрабандою та порушення-

ми митних правил, його структура і повноваження. 
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27. Інші управління, відділи і служби ДМСУ, їх завдання. 
28. Регіональна митниця, її місце в системі митних органів та правовий 

статус. 
29. Завдання регіональних митниць. 
30. Функції регіональних митниць. 
31. Структура регіональних митниць і зони їх діяльності. 
32. Порядок призначення і повноваження начальника регіональної мит-

ниці. 
33. Місце і значення митниць у системі митних органів України. 
34. Порядок створення митниць, зони їх діяльності. 
35. Завдання і функції митниць. 
36. Права митниць. 
37. Порядок призначення начальника митниці, його права та обов’язки. 
38. Митні пости, їх правовий статус. 
39. Основні завдання і функції митного поста. 
40. Права митного поста. 
41. Начальник митного поста, порядок призначення на посаду та 

обов’язки. 
42. Інформаційно-аналітичне митне управління, його завдання і функ-

ції. 
43. Центральна митна лабораторія, її основні завдання та функції. 
44. Інші спеціалізовані управління та організації ДМСУ, їх призначен-

ня. 
45. Поняття та принципи організації митної варти. 
46. Завдання митної варти. 
47. Права митної варти. 
48. Мета і основні напрямки взаємодії митних органів з Службою без-

пеки України, організація та координація взаємодії. 
49. Напрямки та основні форми взаємодії митних органів з прикордон-

ними військами. 
50. Нагляд прокуратури за діяльністю митних органів. 
51. Взаємодія органів МВС і митних органів. 
52. Взаємодія митних органів і органів ветеринарного та іншого конт-

ролю. 
53. Взаємодія митних органів з Національним банком та фінансовими 

органами України. 
54. Відносини митних органів з органами місцевого самоврядування і 

місцевими державними адміністраціями. 
55. Компетенція митних органів України як органів дізнання. 
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56. Порушення кримінальної справи і провадження невідкладних слід-
чих дій митними органами. 

57. Оперативно-розшукова діяльність митних органів. 
58. Контрольовані поставки. 
59. Загальні умови провадження у справах про порушення митних пра-

вил. 
60. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення 

митних правил, їхні права та обов’язки. 
61. Митні органи України, що мають право розглядати справи про по-

рушення митних правил. 
62. Порядок розгляду справ про порушення митних правил. 
63. Постанова митного органу у справах про порушення митних правил 

і порядок її виконання. 
64. Поняття державної митної служби та її принципи. 
65. Класифікація митних службовців. 
66. Вимоги до службових осіб митних органів. 
67. Правовий статус та повноваження посадових осіб митних органів. 
68. Права посадових осіб митних органів. 
69. Обов’язки посадових осіб митних органів. 
70. Проходження служби і персональні звання посадових осіб митних 

органів. 
71. Підготовка працівників митних органів України. 
72. Правовий захист працівників митних органів. 
73. Підстави і порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів 

і зброї посадовими особами митних органів. 
74. Матеріальне та соціальне забезпечення працівників митних органів 

України. 
75. Соціальний захист працівників митних органів України. 
76. Відповідальність посадових осіб митних органів за вчинення непра-

вомірних дій. 
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