
1

Київ 2005

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни

“МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

(для спеціалістів)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


2

Юлдашев О. Х., Железняк Н. М. Навчальна програма дисципліни
“Митне право України” (для спеціалістів). — К.: МАУП, 2005. — 18 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тема-
тичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Митне право
України”, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контрольних
робіт, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літера-
тури.

Підготовлено кандидатами юридичних наук О. Х. Юлдашевим
і Н. М. Железняк

Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін
(протокол № 11 від 23.06.04)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2005

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальну програму курсу “Митне право України” розрахо-
вано на студентів спеціальності 7.060101 “Правознавство”.

У системі права України митне право як самостійна галузь
права перебуває у стадії реформування. Наявність відповідного
законодавства, а також завершення тривалої дискусії у правовій
науці й насамперед реальне життя усувають сумніви щодо виз-
нання такої галузі права й надання їй у демократичній, соціальній,
правовій державі особливого значення.

Виникнення і становлення митного права України пов’язане
з розбудовою незалежної держави та активізацією її зовнішньо-
економічних відносин. Саме з цією метою було проведено ре-
форму законодавства України у сфері митного регулювання,
результатом якої стало прийняття нового Митного кодексу Ук-
раїни. Митний кодекс України містить самостійне нормативне
регулювання як за складом адміністративних правопорушень у
митній сфері (митні правопорушення), так і за провадженням
по них (митний процес).

Митне право відіграє важливу роль у здійсненні процесу за-
хисту економічних інтересів України, створенні сприятливих
умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів
суб’єктів підприємницької діяльності і громадян, інтеграції його
у світове економічне співтовариство, а також удосконалення
митного регулювання.

Курс митного права передбачає вивчення складного комп-
лексу теоретичних положень, правових інститутів, державних
структур, широкого діапазону суспільних відносин у сфері мит-
ної справи. Законодавство з митної справи дуже нестійке в умо-
вах переходу до ринкових відносин, через що студенти повинні
приділяти підвищену увагу до змін і доповнень, які вносяться
до чинного законодавства, активно самостійно опрацьовувати
основні розділи курсу.

Мета дисципліни — сформувати у студентів відповідні і пра-
вові знання, уміння і навички, пов’язані з професійною підго-
товкою.
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Основні завдання курсу:
• ознайомлення з базовими принципами митного права;
• вивчення особливостей правового регулювання митних

відносин;
• ознайомлення студентів із системою митних органів та ін.;
• формування навичок роботи з нормативними матеріала-

ми, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирі-
шенні практичних питань.

У програмі курсу “Митне право України” розглядаються пред-
мет, метод, функції, принципи митного права, його системи і
джерела, структури правовідносин у митній сфері, а також види
та форми митного контролю.

У межах цього курсу висвітлюють зміст основних норматив-
но-правових актів у митній сфері. Програму складено згідно з
чинним законодавством.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 Митна справа в Україні  
  2 Митне право як галузь законодавства України 
  3 Суб’єкти та об’єкти митного права України 
  4 Митно-тарифне регулювання митної справи  
  5 Нетарифне регулювання митної справи  
  6 Митна політика України  
  7 Правові основи митного оформлення і митного декларування  
  8 Правові основи митного контролю  
  9 Правове регулювання митних режимів  
10 Правові основи підприємницької діяльності в митній сфері  
11 Правові основи діяльності митних органів України  
12 Протиправна діяльність у митній сфері  
13 Міжнародно-правові стандарти митної політики та їх адаптація до 

національних норм митного права  
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Тема 1. Митна справа в Україні

Започаткування та становлення митної справи. Митна систе-
ма Козацької держави. Митна політика Російської імперії. Митна
система України на початку ХХ 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
юридичних осіб. Митна справа як напрям реалізації зовнішньої
політики і забезпечення безпеки держави.

Література [1–8; 14; 16; 18; 20; 25–27; 29; 31; 57; 58]

Тема 2. Митне право як галузь законодавства України

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

Література [1–8; 16; 18; 21; 27; 31; 57; 58]

Тема 3. Суб’єкти та об’єкти митного права України

Органи державної влади як суб’єкт митного права. Органи
місцевого самоврядування як суб’єкти митного права. Органи
виконавчої влади як суб’єкти митного права. Митні органи як
суб’єкти митного права. Юридичні особи як суб’єкти митного
права. Фізичні особи як суб’єкти митного права.

Митно-тарифна політика держави як об’єкт митного права.

Література [1–8; 14; 16; 18; 21; 25–27; 57; 58]
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Тема 4. Митно-тарифне регулювання митної справи

Поняття і значення митно-тарифного регулювання. Поняття
мита та його види. Правові основи митних платежів. Митні пільги.

Література [1–8; 14–16; 18; 19; 25; 27; 30; 40; 57]

Тема 5. Нетарифне регулювання митної справи

Квотування і ліцензування. Експортний контроль. Сертифі-
кація імпортованої продукції. Ветеринарний контроль. Фітоса-
нітарний контроль. Санітарно-епідеміологічний контроль.

Література [1–8; 12; 14; 17; 21; 25–27; 40; 56–58]

Тема 6. Митна політика України

Основні елементи митної політики. Принципи митного регу-
лювання. Економічні, адміністративні і тарифні методи регулю-
вання зовнішнбоекономічної діяльності. Міжнародний оборот
товарів і товарна номенклатура. Митна політика і міжнародна
торгівля.

Митна статистика як складова реалізації митної політики
України. Завдання митної статистики. Система митної статис-
тики. Митна статистика зовнішньої торгівлі. Спеціальна митна
статистика. Види відомчих класифікаторів з питань митної ста-
тистики.

Література [1–8; 12; 25–27; 31; 57; 58]

Тема 7. Правові основи митного оформлення і митного
декларування

Поняття митного оформлення. Мета і процес митного оформ-
лення. Етапи митного оформлення. Строки митного оформлення.

Митне декларування і порядок його здійснення. Форми мит-
ного декларування. Місце і термін декларування. Правовий ста-
тус декларанта.

Література [1–8; 21; 22; 27; 29; 31; 40; 42–45; 57; 58]
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Тема 8. Правові основи митного контролю

Митний контроль і його місце в системі контролю. Види мит-
ного контролю. Форми митного контролю. Зони митного конт-
ролю. Здійснення митного контролю. Права і обов’язки суб’єктів
митного контролю. Особливі режими митного контролю. Ха-
рактеристика форм митного контролю. Особливі процедури
митного контролю. Митний контроль і митне оформлення то-
варів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Мит-
ний контроль на транспорті.

Література [1–8; 14–18; 21; 25–27; 32; 40; 57; 58]

Тема 9. Правове регулювання митних режимів

Поняття і значення митного режиму. Види митних режимів:
імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове вве-
зення (вивезення), митний склад, спеціальна митна зона, мага-
зин безмитної торгівлі, переробка на митній території України,
переробка за межами митної території України, знищення або
руйнування, відмова на користь держави. Вибір і зміна митно-
го режиму. Регулювання питань, пов’язаних із застосуванням
митних режимів.

Література [1–8; 14; 16; 18; 21; 25–27; 31; 40; 57; 58]

Тема 10. Правові основи підприємницької діяльності в митній
сфері

Правовий статус митного брокера. Здійснення діяльності
митного брокера. Ліцензування діяльності митних брокерів.
Реєстр митних брокерів.

Правовий статус діяльності митного перевізника. Ліцензування
діяльності митних перевізників. Реєстр митних перевізників.

Правовий статус магазину безмитної торгівлі. Вимоги до влас-
ників магазинів безмитної торгівлі. Розпорядження товарами,
що містяться в магазині безмитної торгівлі, в разі його ліквідації.

Література [1–8; 25–27; 31; 40; 45; 57]
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Тема 11. Правові основи діяльності митних органів України

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

Проходження служби в митних органах України. Правовий
статус посадових осіб митної служби України. Підготовка, пе-
репідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної
служби України.

Правовий і соціальний захист працівників митних органів.
Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадо-
вими особами митної служби України.

Література [1–8; 14; 21; 25–27; 31; 40; 51–58]

Тема 12. Протиправна діяльність у митній сфері

Поняття контрабанди. Переміщення товарів через митний
кордон поза митним контролем. Переміщення товарів через мит-
ний кордон із приховуванням від митного контролю. Відпові-
дальність за здійснення контрабанди. Заходи щодо запобігання
контрабанді.

Поняття адміністративного правопорушення. Види порушень
митних правил і відповідальність за такі порушення. Порядок
провадження у справах про порушення митних правил. Види
адміністративних стягнень за порушення митних правил.

Література [1–8; 14; 16; 18; 21; 25–27; 29; 31; 57; 58]
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Тема 13. Міжнародно-правові стандарти митної політики та
їх адаптація до національних норм митного права

Міжнародне співробітництво в галузі митної справи.
Представництво України у Всесвітній митній організації, інших

міжнародних митних організаціях.
Правове регулювання підтримання оперативного зв’язку між

митними органами України і митними органами суміжних іно-
земних держав.

Література [1–8; 14; 16; 18; 21; 25–27; 29; 31; 40; 57; 58]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота обов’язково повинна мати таку структуру:
• вступ (обсягом до двох сторінок), де розкривається роль і

значення теми;
• основну частину, що містить два чи три питання, розкри-

ваючи які, необхідно показати знання теми, зробити аналіз
чинних норм права з використанням практичного досвіду,
подати конкретні особисті зауваження і рекомендації з дос-
ліджуваної теми;

• окрему частину з висновком, де стисло, обсягом до двох
сторінок, дати і обґрунтувати пропозиції та рекомендації
щодо вдосконалення чинного законодавства або теоретич-
них положень за темою контрольної роботи;

• список використаної літератури;
• обсяг роботи загалом — не більше 10–12 сторінок форма-

ту А4.
Оформивши належним чином титульний лист потрібно підпи-

сати роботу, вказавши дату виконання, і в зазначений термін
подати на перевірку. Номер теми контрольної роботи студент
вибирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.
Наприклад, якщо остання цифра цього номера “5”, то з трьох
тем необхідно вибрати одну: “5”, “15”, “25”.
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Становлення митної справи.
2. Митна система Козацької держави.
3. Митна політика Російської імперії.
4. Поняття і зміст митної справи.
5. Поняття митного права України та його місце в системі

права.
6. Предмет і методи митного права.
7. Система митного права.
8. Структура та основні положення Митного кодексу Украї-

ни.
9. Поняття митних правовідносин та їх структура.

10. Митні органи як суб’єкти митного права.
11. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти митного права
12. Митно-тарифна політика держави як об’єкт митного права.
13. Поняття і значення митно-тарифного регулювання.
14. Поняття мита та його види.
15. Митні пільги.
16. Правові основи квотування і ліцензування.
17. Правові основи експортного контролю.
18. Основні елементи митної політики та принципи митного

регулювання.
19. Митна статистика як складова реалізації митної політики

України.
20. Поняття митного оформлення.
21. Етапи та строки митного оформлення.
22. Митне декларування та порядок його здійснення.
23. Митний контроль та його місце в системі контролю.
24. Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять

об’єкти права інтелектуальної власності.
25. Митний контроль на транспорті.
26. Поняття і значення митного режиму.
27. Правовий статус митного брокера.
28. Правовий і соціальний захист працівників митних органів.
29. Поняття контрабанди та заходи щодо запобігання кон-

трабанді.
30. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Започаткування та становлення митної справи.
2. Митна система Козацької держави.
3. Митна політика Російської імперії.
4. Митна система України на початку ХХ століття.
5. Митна справа в СРСР.
6. Сучасний етап розвитку митної справи в Україні.
7. Поняття митної справи.
8. Зміст митної справи.
9. Митна справа як засіб забезпечення прав і законних інте-

ресів фізичних та юридичних осіб.
10. Митна справа як напрям реалізації зовнішньої політики і

забезпечення безпеки держави.
11. Поняття митного права України та його місце в системі

права.
12. Предмет митного права та його особливості.
13. Метод митного права.
14. Принципи митного права.
15. Система митного права.
16. Норми митного права та їх особливості.
17. Джерела митного права.
18. Структура та основні положення Митного кодексу Украї-

ни.
19. Поняття митних правовідносин та їх структура.
20. Органи державної влади як суб’єкт митного права.
21. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти митного пра-

ва.
22. Органи виконавчої влади як суб’єкти митного права.
23. Митні органи як суб’єкти митного права.
24. Юридичні особи та фізичні особи як суб’єкти митного

права.
25. Митно-тарифна політика держави як об’єкт митного права.
26. Поняття і значення митно-тарифного регулювання.
27. Поняття мита та його види.
28. Правові основи митних платежів.
29. Митні пільги.
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30. Квотування і ліцензування.
31. Експортний контроль.
32. Сертифікація імпортованої продукції.
33. Ветеринарний контроль.
34. Фітосанітарний контроль.
35. Санітарно-епідеміологічний контроль.
36. Основні елементи митної політики.
37. Принципи митного регулювання.
38. Економічні, адміністративні й тарифні методи регулювання

зовнішньоекономічної діяльності.
39. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура.
40. Митна політика й міжнародна торгівля.
41. Митна статистика як складова реалізації митної політики

України.
42. Завдання та система митної статистики.
43. Митна статистика зовнішньої торгівлі.
44. Спеціальна митна статистика.
45. Види відомчих класифікаторів з питань митної статистики.
46. Поняття митного оформлення.
47. Мета та процес здійснення митного оформлення.
48. Етапи та строки митного оформлення.
49. Митне декларування та порядок його здійснення.
50. Форми митного декларування.
51. Місце та строки декларування.
52. Правовий статус декларанта.
53. Митний контроль та його місце в системі контролю.
54. Види митного контролю.
55. Форми митного контролю.
56. Зони митного контролю.
57. Здійснення митного контролю.
58. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю. Особ-

ливі режими митного контролю.
59. Характеристика форм митного контролю.
60. Особливі процедури митного контролю.
61. Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять

об’єкти права інтелектуальної власності.
62. Митний контроль на транспорті.
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63. Поняття і значення митного режиму.
64. Види митних режимів.
65. Вибір та зміна митного режиму.
66. Правовий статус митного брокера.
67. Здійснення діяльності митного брокера.
68. Ліцензування діяльності та реєстр митних брокерів.
69. Правовий статус діяльності митного перевізника.
70. Ліцензування митних перевізників і реєстр їх діяльності.
71. Правовий статус магазину безмитної торгівлі.
72. Організаційно-правові основи діяльності митних органів.
73. Спеціально уповноважений центральний орган виконав-

чої влади в галузі митної справи.
74. Регіональні митниці.
75. Митниці.
76. Митний пост.
77. Спеціалізовані митні установи та організації.
78. Митна варта.
79. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних

установ та організацій з іншими органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування, а також з підприєм-
ствами та громадянами.

80. Проходження служби в митних органах України.
81. Правовий статус посадових осіб митної служби України.
82. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

працівників митної служби України.
83. Правовий та соціальний захист працівників митних органів.
84. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї

посадовими особами митної служби України.
85. Поняття контрабанди та відповідальність за її здійснення.
86. Заходи щодо запобігання контрабанді.
87. Види порушень митних правил і відповідальність за такі

порушення.
88. Порядок провадження у справах про порушення митних

правил.
89. Види адміністративних стягнень за порушення митних пра-

вил.
90. Міжнародне співробітництво в галузі митної справи.
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91. Представництво України у Всесвітній митній організації,
інших міжнародних митних організаціях.

92. Правове регулювання підтримання оперативного зв’язку
між митними органами України і митними органами су-
міжних іноземних держав.
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