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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МИТНЕ 
ПРАВО» 

 

Тема № 1. Поняття, предмет, метод митного права, його місце в 
системі права України. 

Перші відомості про мито на території сучасної України. Митні 
порядки на Запорізькій Січі та Гетьманській Україні. Митні порядки на 
території України у складі Російської імперії. Митна справа в Україні в 1917-
1991 р.р. Становлення митної справи а Україні. Поняття, предмет та метод 
митного права. Місце митного права в системі права України. 

 

Тема № 2. Міжнародні договори в митному праві. 

Поняття та значення зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкт 
зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та зміст зовнішньоекономічного 
договору (угоди). Основні види зовнішньоекономічного договору (угод). 

 

Тема № 3. Митна справа в Україні. 

Поняття митної справи. Державна політика у сфері державної митної 
справи. Митні інтереси та митна безпека. Державна митна справа. Принципи 
здійснення державної митної справи. Органи державного регулювання 
митною справою. Структура та організація діяльності митної служби 
України. Атрибутика митної служби України. Майно, фінансування та 
матеріально-технічне забезпечення митної служби України. Взаємовідносини 
митних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності. Міжнародне 
співробітництво з питань державної митної справи. Проходження служби в 
митних органах та організаціях. Професійна освіта та науково-дослідна 
діяльність у сфері державної митної справи. Правовий захист працівників 
митної служби України. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та 
зброї посадовими особами митної служби України. Соціальний захист 
працівників митної служби України. 

 



Тема № 4. Митна вартість товарів та методи її визначення 
Загальні положення щодо митної вартості. Митна вартість товарів. 

Цілі використання відомостей про митну вартість товарів. Визначення митної 
вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України. Заявлення 
митної вартості товарів. Контроль правильності визначення митної вартості 
товарів. Коригування митної вартості товарів. Додержання вимог щодо 
конфіденційності інформації, що стосується митної вартості товарів. 

Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 
територію України відповідно до митного режиму імпорту, та порядок їх 
застосування. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на 
митну територію України відповідно до митного режиму імпорту: 1) 
основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються 
(вартість операції); 2) другорядні: а) за ціною договору щодо ідентичних 
товарів; б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; в) на 
основі віднімання вартості; г) на основі додавання вартості (обчислена 
вартість); ґ) резервний. 

Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний 
кордон України в митних режимах, відмінних від митного режиму імпорту. 

 
Тема № 5. Митні режими. 

Поняття, сутність і значення митних режимів. Вибір та зміна митного 
режиму. Правове регулювання питань, пов’язаних із застосуванням митних 
режимів. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. 
Характеристика митних режимів: 1) імпорт (випуск для вільного обігу); 2) 
реімпорт; 3) експорт (остаточне вивезення); 4) реекспорт; 5) транзит; 6) 
тимчасове ввезення; 7) тимчасове вивезення; 8) митний склад; 9) вільна 
митна зона; 10) безмитна торгівля; 11) переробка на митній території; 12) 
переробка за межами митної території; 13) знищення або руйнування; 14) 
відмова на користь держави. 

 

Тема № 6. Митний контроль. 

Поняття, об’єкти, функції та форми митного контролю. Загальні 
принципи здійснення митного контролю. Вибірковість митного контролю. 
Пункт пропуску через державний кордон України. Організація митного 
контролю: права та обов’язки осіб митних органів при здійсненні митного 
контролю; права та обов’язки громадян при здійсненні митного контролю. 
Спільний митний контроль. Зони митного контролю. Форми митного 
контролю: 1) перевірка документів та відомостей, які відповідно до ст. 335 
МК України надаються митним органам під час переміщення товарів, 



транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 
України; 2) митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, 
особистий огляд громадян); 3) облік товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон 
України; 4) усне опитування громадян та посадових осіб підприємств; 5) 
огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних 
складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де 
знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що 
підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою 
відповідно до МК України та інших законів України покладено на митні 
органи; 6) перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон 
України та/або перебувають під митним контролем; 7) проведення 
документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з 
питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, 
повноти нарахування та сплати митних платежів; 8) направлення запитів до 
інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів 
іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих 
митному органу.  

Митні забезпечення. Особливі процедури митного контролю. Технічні 
засоби митного контролю. 

 

Тема № 7. Митне оформлення. 

Поняття митного оформлення. Мета митного оформлення. Місце і час 
здійснення митного оформлення. Початок митного оформлення. Митне 
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у 
складі вантажів з допомогою. Порядок митного оформлення іноземних 
інвестицій. Митне оформлення військової техніки. Подання митним органам 
актів, складених підприємствами. Завершення митного оформлення. Відмова 
у митному оформленні та обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, 
виконання яких забезпечує можливість митного оформлення. 

Декларування. Процедура декларування. Митна декларація, заповнена 
у звичайному порядку. Попередня митна декларація. Тимчасова та 
періодична митні декларації. Додаткова декларація. Місце декларування. 
Строки декларування. Прийняття митної декларації. Правовий статус 
декларантів. Декларування товарів значної кількості найменувань, які 



надійшли однією партією. Помилки у митній декларації. Зміна, відкликання 
та визнання митної декларації недійсною. 

 
Тема № 8. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України. Митні 
формальності при переміщенні товарів через митний кордон України 

різними видами транспорту (загальні положення). 

Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску 
товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 
кордон України. Засоби та способи переміщення товарів. Митні 
формальності на транспорті. Сприяння посадовим особам митних органів у 
виконанні митних формальностей. Тимчасовий пропуск транспортних 
засобів комерційного призначення на митну територію України. Товари, 
помилково ввезені на митну територію України. Права та обов’язки 
перевізника. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії обставин 
непереборної сили під час перевезення товарів. Відповідальність за 
порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом. 

Переміщення товарів через митний кордон України. Попереднє 
повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію 
України. Пункти пропуску через державний кордон України, в яких товари 
переміщуються через митний кордон. Заборона щодо переміщення окремих 
товарів через митний кордон України. Обмеження щодо переміщення 
окремих товарів через митний кордон України. Подання документів та 
відомостей митним органам у пунктах пропуску через державний кордон 
України. 

Тимчасове зберігання. Тимчасове зберігання товарів під митним 
контролем. Документи, необхідні для розміщення товарів на складі 
тимчасового зберігання. Операції з товарами, що перебувають на 
тимчасовому зберіганні під митним контролем. Строк тимчасового 
зберігання товарів. Митне оформлення товарів, які протягом строку 
тимчасового зберігання під митним контролем стали непридатними, були 
зіпсовані чи пошкоджені внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили. 
Тимчасове зберігання товарів на складах, розташованих поза межами пунктів 
пропуску через державний кордон України на територіях аеропортів, 
морських та/або річкових портів.  

Митні формальності на морському і річковому транспорті. Митні 
формальності на авіатранспорті. Митні формальності на залізничному 
транспорті. Митні формальності на автомобільному транспорті. Митні 
формальності щодо припасів. Митні формальності на трубопровідному 
транспорті та лініях електропередачі. Переміщення (пересилання) товарів 
через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях. 

 



Тема № 9. Здійснення митними органами контролю за окремими 
видами діяльності підприємств 

Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю за 
окремими видами діяльності підприємств. Види діяльності, контроль за 
провадженням яких здійснюється митними органами. Ліцензія та дозволи, 
що надаються підприємствам. Органи, уповноважені надавати дозволи. 
Форми, порядок подання та розгляду заяв, надання дозволів і контролю за 
діяльністю підприємств, які їх отримали. Особливі умови отримання ліцензії 
та дозволів. Строк розгляду заяв про надання дозволів. Відмова у наданні 
дозволу. Безстроковість дії дозволів. Зупинення дії та анулювання дозволу. 
Переоформлення дозволу. Безоплатність надання та переоформлення 
дозволів. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи та ліцензії. 

Митна брокерська діяльність. Митний брокер. Правове регулювання 
взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє. 
Агент з митного оформлення. Інформація, отримана митним брокером та 
його працівниками - агентами з митного оформлення від особи, яку 
представляє митний брокер. 

Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі. Магазин 
безмитної торгівлі. Вимоги до облаштування та розташування магазину 
безмитної торгівлі. Права, обов’язки та відповідальність утримувача 
магазину безмитної торгівлі. Розпорядження товарами, які знаходяться в 
магазині безмитної торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на 
відкриття та експлуатацію цього магазину. 

Відкриття та експлуатація митного складу. Митний склад. Правове 
регулювання взаємовідносин утримувача митного складу з іншими особами 
та митними органами. Розміщення товарів на митних складах. Зберігання 
товарів на митному складі. Облік товарів на митному складі. Розпорядження 
товарами, які зберігаються на митному складі, в разі зупинення дії або 
анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу. 

Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або 
сервісного типу. Вільна митна зона. Правове регулювання діяльності вільної 
митної зони комерційного або сервісного типу. Повноваження митних 
органів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи 
вільних митних зон. Забезпечення митного контролю на територіях вільних 
митних зон. Допуск товарів на територію вільної митної зони. Облік товарів, 
що знаходяться на території вільної митної зони. Розпорядження товарами, 
що перебувають у вільній митній зоні комерційного або сервісного типу, в 
разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію 
вільної митної зони. 

Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання. Склад 
тимчасового зберігання. Правове регулювання взаємовідносин утримувача 
складу тимчасового зберігання відкритого типу з особами, які розміщують 
товари на складі. Обмеження щодо розміщення товарів на складах 
тимчасового зберігання. Забезпечення схоронності товарів, розміщених на 



складі тимчасового зберігання. Розпорядження товарами, які зберігаються на 
складі тимчасового зберігання під митним контролем, у разі зупинення дії 
або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового 
зберігання. 

Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу. Вантажний 
митний комплекс. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного 
комплексу особам, що переміщують товари через митний кордон України. 
Правове регулювання взаємовідносин утримувача вантажного митного 
комплексу з особами, які користуються послугами комплексу, та митними 
органами. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу. 

 

Тема № 10. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 

громадянами. 

Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами. 
Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та 
місця митного оформлення таких товарів. Двоканальна система митного 
контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний 
кордон України громадянами. Умови пересилання громадянами товарів через 
митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 
Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) 
громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних 
платежів. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через 
митний кордон України. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до 
особистих речей громадян. 

Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) 
громадянами за межі митної території України. Пропуск та оподаткування 
товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію 
України. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються 
через митний кордон україни представництвами іноземних держав, 
міжнародними організаціями та офіційними особами, а також 
дипломатичними представництвами україни, що знаходяться за кордоном. 
Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної 
власності під час переміщення товарів через митний кордон України 

 

Тема № 11. Митні платежі. 
Загальні положення щодо митних платежів. Оподаткування митними 

платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України. Мито 
та його види: 1) ввізне мито; 2) вивізне мито; 3) сезонне мито; 4) особливі 
види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне. Платники мита. 
Об’єкти оподаткування митом. База оподаткування митом. Ставки мита. 



Тарифні пільги (тарифні преференції). Звільнення від оподаткування митом 
(податкові пільги). Звільнення від оподаткування митом залежно від 
обраного митного режиму. Умовне повне звільнення від оподаткування 
митом. Умовне часткове звільнення від оподаткування ввізним митом. 
Оподаткування митом товарів при переміщенні через митний кордон України 
залежно від обраного митного режиму. Особливості оподаткування митом 
деяких товарів.  

Справляння митних платежів. Виникнення обов’язку із сплати митних 
платежів. Припинення обов’язку із сплати митних платежів. Виконання 
обов’язку із сплати митних платежів. Випадки, коли митні платежі не 
сплачуються. Особи, на яких покладається обов’язок із сплати митних 
платежів. Об’єкт та база оподаткування митними платежами. Нарахування 
митних платежів. Особливості застосування ставок митних платежів під час 
незаконного переміщення товарів через митний кордон України та 
використання товарів з порушенням встановлених обмежень. Строки сплати 
(виконання обов’язку зі сплати) митних платежів. Порядок і форми сплати 
митних платежів.  

 

Тема № 12. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед 
митними органами 

Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед митними 
органами. Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед 
митними органами. Способи забезпечення сплати митних платежів: 1) 
фінансові гарантії; 2) гарантування на умовах Митної конвенції про 
міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції 
МДП) 1975 року; 3) гарантування на умовах Конвенції про тимчасове 
ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 

Фінансові гарантії. Умови надання фінансових гарантій. Визначення 
розміру фінансової гарантії. Форми забезпечення сплати митних платежів 
фінансовою гарантією. Види фінансових гарантій. Порядок надання 
фінансових гарантій митним органам. Фінансова гарантія, що надається у 
вигляді документа. Реалізація фінансової гарантії, наданої у вигляді 
документа. Фінансова гарантія у вигляді грошової застави. Гарант. Порядок 
отримання статусу гаранта.  

Інші способи забезпечення сплати митних платежів. Гарантування на 
умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року. Гарантування на 
умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із 
застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 

 

Тема № 13. Запобігання та протидія контрабанді. 



Поняття та ознаки контрабанди. Контрабанда наркотиків, 
психотропних речовин та прекурсорів. Контрольовані поставки наркотичних 
та психотропних речовин. Переміщення товарів під негласним контролем. 

 

Тема № 14. Порушення митних правил і відповідальність за них. 

Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності 
за них. Порушення митних правил. Відповідальність за порушення митних 
правил. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних 
правил.  

Види адміністративних стягнень за порушення митних правил: 1) 
попередження; 2) штраф; 3) конфіскація товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення - безпосередніх предметів порушення митних 
правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими 
сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - 
безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю 
(крім транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються 
виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України 
за визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до 
розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до 
закону), а також транспортних засобів, що використовувалися для 
переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил 
через митний кордон України поза місцем розташування митного органу. 
Основні та додаткові адміністративні стягнення. 

Забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень 
до порушників митних правил. Строки накладення адміністративних 
стягнень у справах про порушення митних правил. 

Види порушень митних правил та відповідальність за такі 
правопорушення. Порушення режиму зони митного контролю. Неправомірні 
операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що 
перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. 
Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та 
документів до митного органу призначення, видача їх без дозволу митного 
органу або втрата. Порушення порядку проходження митного контролю в 
зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. Недекларування товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення. Пересилання через митний 
кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, 
заборонених до такого пересилання. Перешкоджання посадовій особі 
митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів, документів. 
Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під 
митним контролем. Переміщення товарів через митний кордон України з 
порушенням прав інтелектуальної власності. Порушення встановленого 
законодавством порядку ввезення товарів на територію вільної митної зони, 



вивезення товарів за межі цієї території та/або встановленого законодавством 
порядку проведення операцій з товарами, поміщеними в режим вільної 
митної зони. Порушення порядку зберігання товарів на митних складах та 
здійснення операцій із цими товарами. Порушення порядку або строків 
розпорядження товарами, розміщеними у магазині безмитної торгівлі. 
Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів. Перевищення 
строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів. 
Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення через митний кордон України поза 
митним контролем. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів 
через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. 
Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза 
митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Дії, 
спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи 
зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення 
від сплати митних платежів. 

 

Тема № 15. Провадження у справах про порушення митних правил. 
Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх 

проведення.  

Порядок провадження у справах про порушення митних правил. 
Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил. 
Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. 
Порушення справи про порушення митних правил. Обставини, що 
підлягають з’ясуванню при розгляді справи про порушення митних правил. 
Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних 
правил. Підстави для порушення справи про порушення митних правил. 
Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про 
порушення митних правил. Протокол про порушення митних правил. 

Докази у справі про порушення митних правил. Провадження у справі 
про порушення митних правил за матеріалами, одержаними від 
правоохоронних органів. Особи, які беруть участь у провадженні у справах 
про порушення митних правил. Права та обов’язки осіб, які притягуються до 
адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та 
заінтересованих осіб. Представники осіб, які притягуються до 
адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та 
заінтересованих осіб. Захисник у справі про порушення митних правил. 
Представник митного органу. Експерт. Перекладач. Свідок у справі про 
порушення митних правил. Поняті у справі про порушення митних правил. 
Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою 
митного органу провадження у справі про порушення митних правил. 



Адміністративне затримання. Мета і порядок застосування 
адміністративного затримання. 

Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх 
проведення. Проведення процесуальних дій. Опитування осіб, які 
притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних 
правил, свідків, інших осіб. Витребування документів, необхідних для 
провадження у справі про порушення митних правил. Тимчасове вилучення 
товарів, транспортних засобів і документів. Оскарження тимчасового 
вилучення товарів, транспортних засобів. Проведення митних обстежень. 
Пред’явлення товарів, транспортних засобів, документів для впізнання. 
Експертиза та висновок експерта. Порядок призначення експертизи 
посадовою особою митного органу. Одержання проб та зразків для 
проведення експертизи. Доручення на проведення окремих процесуальних 
дій. Витрати у справі про порушення митних правил. Відшкодування витрат 
у справі про порушення митних правил. Компроміс у справі про порушення 
митних правил. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення 
митних правил. Повноваження посадових осіб митних органів щодо розгляду 
справ про порушення митних правил. Місце розгляду справи про порушення 
митних правил. Строк розгляду справи про порушення митних правил. 
Присутність під час розгляду справи особи, яка притягується до 
адміністративної відповідальності за порушення митних правил, або її 
представника. Види постанов у справі про порушення митних правил. 
Особливості розгляду судом справ про порушення митних правил. 

Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. 
Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних 
стягнень за порушення митних правил.  

 

Тема № 16. Митна статистика. 

Завдання митної статистики. Система митної статистики. Митна 
статистика зовнішньої торгівлі. Спеціальна митна статистика. Документи та 
відомості, що використовуються для формування митної статистики. 
Використання інформації, що надається митним органам. Використання 
статистичної інформації з питань зовнішньої торгівлі. Відомчі 
класифікатори. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами 

 

Тема № 17. Міжнародне митне право. 

Основні засади міжнародно-правових стандартів митної політики. 
Поняття та предмет міжнародного митного права, його місце в системі 
міжнародного права. Національно-правова та міжнародно-правова 
регламентація митних відносин. Система міжнародного митного права. 



Джерела міжнародного митного права. Міжнародні організації з питань 
митної справи. Основні міжнародні договори з митних питань. 
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зареєстрований в Мінюсті України 02.10.2012 за № 1669/21981. 
[Електронний ресурс] // Режим доступу до документа: 
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http://mi№rd.gov.ua/zako№odavstvo/mit№e–zako№odavstvo/№akazi/ 

69. Про затвердження переліку підстав для призупинення митного 
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сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права 
інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу: постанова 
Кабінету Міністрів Ураїни від 21.05.2012 р. № 432 // Офіц. вісн. України. – 
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яких громадянами за межі митної території України не допускається: 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2012 р. № 468 // Офіційний 
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України 01.06.2012 за № 883/21195. [Електронний ресурс] // Режим доступу 
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Міністрів України від 18.01.2003 № 93. [Електронний ресурс] // Режим 
доступу до документа: http://mi№rd.gov.ua/zako№odavstvo/mit№e–
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ресурс] / С. О. Загороднюк // Південноукраїнський правничий часопис. – 
2014. – № 1. – С. 34-36. 

2. Колесніченко В. В. Напрямки вдосконалення правового 
регулювання заходів і процедур адміністративно–правового захисту права 
інтелектуальної власності [Текст] / В. В. Колесніченко // Митна справа. – 
2012. – № 5. – С. 72–77.  

3. Комзюк В. Митні органи як суб'єкти адміністративного права 
[Текст] / В. Комзюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. 



Шевченка. Юридичні науки / Київський національний університет ім. Т. 
Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський ун–т», 2012. – Вип. 90. – С. 17–19.  

4. Шуміло О. М. Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під 
час переміщення товарів та природних об'єктів через митний кордон [Текст] / 
О. М. Шуміло // Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" / 
Академія митної служби України; гол. ред. Д. В. Приймаченко. – Д.: Акад. 
митної служби України, 2012. – 2012 р. № 1 (8). – С. 92-99.  

5. Щербіна А. О. Правове регулювання використання персональних 
даних в митній службі України [Текст] / А. О. Щербіна // Право і суспільство. 
– 2013. № 3. – С. 58–64.  

6. Юхтенко Л. Р. Конституційно–правовий аспект розвитку державної 
митної справи [Текст] / Л. Р. Юхтенко // Митна справа. – 2013. – № 2. – С. 
25–31.  

7. Якубовська Н. О. Міжнародне торговельне право: потенційний 
вплив на економічний розвиток держав [Текст] / Н. О. Якубовська // Митна 
справа. – 2013. – № 4. – С. 10–17.  

 

До теми 16: 

1. Калаянова Л.В. Експертиза в адміністративних провадженнях 
митної сфери / Л.В. Калаянова // Південноукраїнський правничий часопис. – 
2014. – № 1. – С. 113-116. 

2. Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної політики 
України: Монографія / Б.А. Кормич . – Одеса : Астропринт, 2000 . – 180 с. 

3. Левченко С. Г. Щодо питання визначення компетенції митних 
органів України та її складових елементів в світлі оновлення митного 
законодавства України [Текст] / С. Г. Левченко // Митна справа. – 2013. – № 
1. – С. 15–21.  

4. Липовська Н.А. Управління інституціалізацією державної митної 
служби України : Монографія / Н.А. Липовська; Рец. А.В. Решетніченко,  
С.М. Серьогін,  О.І. Пашинний ; Держмитслужба України, АМСУ. – 
Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 239 с. 

5. Лисенко О. Правоохоронна діяльність митних органів [Текст] / 
Олександр Лисенко // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 179–186. 

6. Міщенко І.В. Митні посередники в Україні: проблеми сьогодення та 
перспективи розвитку / І.В. Міщенко // Митна справа (Митний комплект): 
Митні правила. – 2011. – № 3. – С. 44-48. 

7. Морозов О.В. Митна ідеологія Російської імперії у XVIII ст. [Текст] 
/ О. В. Морозов // Історія торгівлі, податків та мита / гол. ред. В. В. Ченцов. – 
Д.: Акад. митної служби України, 2010. – № 2(2). – С. 111–122. 
 

До теми 17: 
1. Кіянчук І. М. Система справляння митних платежів в Україні / І.М. 

Кіянчук // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 29-34. 



2. Кормич Б.А. Роль та місце митного права в системі права ЄС / Б.А. 
Кормич // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. 
конф. проф.-викл. і аспірант. складу (Одеса, 21-22 травня 2010 р.) . 2010. – С. 
345-347. 

3. Левченко С. Г. Проблеми правового регулювання взаємодії митних 
органів України в процесі реалізації адміністративних повноважень [Текст] / 
С. Г. Левченко // Митна справа. – 2012. – № 6. – С. 61–68.  

4. Омельченко А. В. Правовий механізм іноземного інвестування в 
Україні [Текст] / А. В. Омельченко // Митна справа. – 2013. – № 4. – С. 44–49.  

5. Оніщик Ю. В. Інститут митних платежів: особливості правового 
регулювання [Текст] / Ю. В. Оніщик // Митна справа. – 2012. – № 5. – С. 61–
66.  

6. Оніщик Ю. В. Інститут публічного фінансового контролю у митній 
сфері: поняття, особливості, види [Текст] / Ю. В. Оніщик // Держава і право. 
Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін–т держави і права ім. В.М. 
Корецького НАН України. – К. : Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України, 2012. – Вип. 57. – С. 368–373. 

7. Шайхлісламов З.Р. Актуальні питання розвитку інформаційних 
технологій під час митного оформлення товарів і транспортних засобів / З. Р. 
Шайхлісламов, Д. А. Янушкевич // Прогресивні техніка та технології 
харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2014. – Вип. 1. 
– С. 353-360. 

 

. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

Заняття № 1 

Тема № 1. Поняття, предмет, метод митного права, його місце в 
системі права України. 

1. Перші відомості про мито на території сучасної України.  
2. Митні порядки на Запорізькій Січі та Гетьманській Україні.  
3. Митні порядки на території України у складі Російської імперії.  
4. Митна справа в Україні в 1917-1991 р.р.  
5. Становлення митної справи а Україні.  
6. Поняття, предмет та метод митного права.  
7. Місце митного права в системі права України. 
 

Заняття № 2 

 

Тема № 3. Митна справа в Україні. 



1. Поняття митної справи. Державна політика у сфері державної 
митної справи.  

2. Митні інтереси та митна безпека.  
3. Принципи здійснення державної митної справи.  
4. Органи державного регулювання митною справою.  
5. Структура та організація діяльності митної служби України. 

Атрибутика митної служби України.  
6. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення 

митної служби України.  
7. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької 
діяльності. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи.  

 

Заняття № 3 

 

Тема № 5. Митні режими. 

1. Поняття, сутність і значення митних режимів.  
2. Вибір та зміна митного режиму.  
3. Правове регулювання питань, пов’язаних із застосуванням 

митних режимів.  
4. Митний статус товарів, що поміщуються у митний режим. 
5. Характеристика митних режимів:  
 імпорт (випуск для вільного обігу);  
 реімпорт;  
 експорт (остаточне вивезення);  
 реекспорт;  
 транзит;  
 тимчасове ввезення;  
 тимчасове вивезення;  
 митний склад;  
 вільна митна зона;  
 безмитна торгівля;  
 переробка на митній території;  
 переробка за межами митної території;  
 знищення або руйнування;  
 відмова на користь держави. 

 

Заняття № 4 

 



Тема № 6. Митний контроль. 

1. Поняття, об’єкти, функції та форми митного контролю.  
2. Загальні принципи здійснення митного контролю. Вибірковість 

митного контролю.  
3. Пункт пропуску через державний кордон України.  
4. Організація митного контролю: права та обов’язки осіб митних 

органів при здійсненні митного контролю; права та обов’язки громадян при 
здійсненні митного контролю.  

5. Спільний митний контроль.  
6. Зони митного контролю.  

Форми митного контролю: а) перевірка документів та відомостей, які 
відповідно до ст. 335 МК України надаються митним органам під час 
переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через 
митний кордон України;  

б) митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, 
особистий огляд громадян);  

в) облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 
переміщуються через митний кордон України;  

г) усне опитування громадян та посадових осіб підприємств;  

д) огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, 
митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших 
місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, 
що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за 
якою відповідно до МК України та інших законів України покладено на 
митні органи;  

е) перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон 
України та/або перебувають під митним контролем;  

є) проведення документальних перевірок дотримання вимог 
законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі 
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних 
платежів;  

ж) направлення запитів до інших державних органів, установ та 
організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення 
автентичності документів, поданих митному органу.  



7. Митні забезпечення.  
8. Особливі процедури митного контролю.  
9. Технічні засоби митного контролю. 

 

Заняття № 5 

 

Тема № 7. Митне оформлення. 

1. Поняття митного оформлення.  
2. Місце і час здійснення митного оформлення.  
3. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний 

кордон України у складі вантажів з допомогою.  
4. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій.  
5. Подання митним органам актів, складених підприємствами. 

Завершення митного оформлення.  
6. Відмова у митному оформленні та обов’язки митного органу 

щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного 
оформлення. 

7. Процедура декларування.  
8. Митна декларація: поняття та види.  
9. Місце та строки декларування.  
10. Прийняття митної декларації.  
11. Правовий статус декларантів.  
12. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною. 

 

Заняття № 6 

 
Тема № 11. Митні платежі. 

1. Загальні положення щодо митних платежів.  
2. Мито та його види: 1) ввізне мито; 2) вивізне мито; 3) сезонне 

мито; 4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.  
3. Платники мита.  
4. Об’єкти та база оподаткування митом. Ставки мита.  
5. Тарифні пільги (тарифні преференції).  
6. Справляння митних платежів.  
7. Порядок і форми сплати митних платежів.  
 

Заняття № 7 

 



Тема № 13. Запобігання та протидія контрабанді. Порушення 
митних правил і відповідальність за них. 

1. Поняття та ознаки контрабанди.  
2. Контрабанда наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів.  
3. Контрольовані поставки наркотичних та психотропних речовин.  
4. Переміщення товарів під негласним контролем. 

 

5. Загальні положення щодо порушень митних правил та 
відповідальності за них.  

6. Відповідальність за порушення митних правил.  
7. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних 

правил.  
8. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил. 
9. Забезпечення законності у разі застосування адміністративних 

стягнень до порушників митних правил.  
10. Види порушень митних правил та відповідальність за такі 

правопорушення.  
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

д.ф.н. з.ф.н. 

1 Тема № 1. Поняття, предмет, метод митного права, його 
місце в системі права України. 

2 4 

2 Тема № 2. Міжнародні договори в митному праві. 4 6 

3 Тема № 3. Митна справа в Україні. 6 6 

4 Тема № 4. Митна вартість товарів та методи її 
визначення 

6 4 

5 Тема № 5. Митні режими. 6 6 

6 Тема № 6. Митний контроль. 8 4 

7 Тема № 7. Митне оформлення. 2 6 

8 Тема № 8. Переміщення і пропуск товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення через митний кордон 

4 4 



України. Митні формальності при переміщенні товарів 
через митний кордон України різними видами 
транспорту (загальні положення). 

9 Тема № 9. Здійснення митними органами контролю за 
окремими видами діяльності підприємств 

4 4 

10 Тема № 10. Особливості пропуску та оподаткування 
товарів, що переміщуються (пересилаються) через 
митний кордон України громадянами. 

2 4 

11 Тема № 11. Митні платежі. 2 4 

12 Тема № 12. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань 
перед митними органами 

2 4 

13 Тема № 13. Запобігання та протидія контрабанді. 2 4 

14 Тема № 14. Порушення митних правил і 
відповідальність за них. 

2 4 

15 Тема № 15. Провадження у справах про порушення 
митних правил. Процесуальні дії у справі про 
порушення митних правил та порядок їх проведення. 

1 4 

16 Тема № 16. Митна статистика. 4 4 

17 Тема № 17. Міжнародне митне право. 3 4 

 Разом 60 76 

 

 

 

6.1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів 

з навчальної дисципліни 

«Митне право» 

 



Тема № 1. Поняття, предмет, метод митного права, його місце в 
системі права України. 

 

Питання для вивчення 

1. Предмет, метод і система митного права України.  
2. Принципи митного права України.  
3. Митне законодавство і митна політика України.  
4. Митне право України як наука і навчальна дисципліна.  
5. Митні правовідносини та митно-правові норми.  
6. Митні правовідносини: поняття, ознаки, склад.  
7. Поняття, види та структура норм митного права.  
8. Тлумачення і застосування норм митного права.  
9. Дія норм митного права у часі, просторі і за колом осіб 
 

 

Контрольні завдання і запитання до теми:  

1. Визначте поняття митного права 
2. Що є предметом правового регулювання митного права України? 
3. На які групи поділяється предмет регулювання митного права 

України? 
4. Назвіть методи правового регулювання митного права 
5. Яке місце митного права в системі права України? 
6. Як проводилася митна справа за часів Київської Русі? 
7. Які митні порядки існували на Запорізькій Січі? 
8. Які митні порядки існували на території України за Польсько-

Литовської держави? 
9. Які особливості митної справи в період з 1864 р. до 1917 р.? 
10. Які особливості митної справи в період з 1917 р. до 1991р.? 
11. Охарактеризуйте основні етапи становлення митної справ» 

суверенної України? 
 

Тема № 2. Міжнародні договори в митному праві. 

 

Питання для вивчення 

1. Поняття та значення зовнішньоекономічної діяльності.  
2. Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності.  
3. Поняття та зміст зовнішньоекономічного договору (угоди).  



4. Основні види зовнішньоекономічного договору (угод). 
 

Контрольні завдання і запитання до теми:  

1. Дайте визначення поняття «митна справа». 
2. Дайте характеристику принципам митного регулювання. 
3. Дайте визначення поняття «митна політика». 
4. Які органи державної влади мають пряме відношення до 

визначення основних напрямів митної політики України? 
5. Дайте визначення поняття «митна служба». 
6. Як трактується поняття митної служби в широкому та вузькому 

розумінні? 
7. Які права та обов'язки працівників митних органів? 
8. Який порядок проходження служби в митних органах? 
9. Які Ви знаєте спеціальні звання працівників митних органів і 

який порядок їх присвоєння? 
10. В чому полягає суть правового статусу працівників митних 

органів? 
11. В чому полягає суть соціального статусу працівників митних 

органів? 
12. Які умови застосування фізичної сили, спеціальних засобів та 

зброї працівниками митних органів? 
13. Які принципи митної служби? 
14. Яка структура Державної митної служби України? 
15. Які виробничі і штабні підрозділи входять в структуру 

Центрального апарату Державної митної служби? 
16. Які причини ліквідації регіональних митниць на території 

України? 
17. Як класифікують митниці і які вони мають повноваження? 
18. Дія чого створюється митний пост і в чому його особливості ?  
19. Дайте характеристику правового статусу митних лабораторій? 
 

Тема № 3. Митна справа в Україні 

 

Питання для вивчення 

1. Проходження служби в митних органах та організаціях. 
2. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері 

державної митної справи.  
3. Правовий захист працівників митної служби України. 
4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї 

посадовими особами митної служби України.  



5. Соціальний захист працівників митної служби України. 
 

Контрольні завдання і запитання до теми:  

1. Дайте визначення поняття «митна справа». 
2. Дайте характеристику принципам митного регулювання. 
3. Дайте визначення поняття «митна політика». 
4. Які органи державної влади мають пряме відношення до 

визначення основних напрямів митної політики України? 
5. Дайте визначення поняття «митна служба». 
6. Як трактується поняття митної служби в широкому та вузькому 

розумінні? 
7. Які права та обов'язки працівників митних органів? 
8. Який порядок проходження служби в митних органах? 
9. Які Ви знаєте спеціальні звання працівників митних органів і 

який порядок їх присвоєння? 
10. В чому полягає суть правового статусу працівників митних 

органів? 
11. В чому полягає суть соціального статусу працівників митних 

органів? 
12. Які умови застосування фізичної сили, спеціальних засобів та 

зброї працівниками митних органів? 
13. Які принципи митної служби? 
14. Яка структура Державної митної служби України? 
15. Які виробничі і штабні підрозділи входять в структуру 

Центрального апарату Державної митної служби? 
16. Які причини ліквідації регіональних митниць на території 

України? 
17. Як класифікують митниці і які вони мають повноваження? 
18. Дія чого створюється митний пост і в чому його особливості ?  
19. Дайте характеристику правового статусу митних лабораторій? 
 

 

Тема № 4. Митна вартість товарів та методи її визначення 

 

Питання для вивчення 

1. Загальні положення щодо митної вартості.  
2. Митна вартість товарів.  
3. Цілі використання відомостей про митну вартість товарів. 

Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон 



України.  
4. Заявлення митної вартості товарів.  
5. Контроль правильності визначення митної вартості товарів. 

Коригування митної вартості товарів.  
6. Додержання вимог щодо конфіденційності інформації, що 

стосується митної вартості товарів. 
7. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 

територію України відповідно до митного режиму імпорту, та порядок їх 
застосування. 

8. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну 
територію України відповідно до митного режиму імпорту: 1) основний - за 
ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість 
операції); 2) другорядні: а) за ціною договору щодо ідентичних товарів; б) за 
ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; в) на основі віднімання 
вартості; г) на основі додавання вартості (обчислена вартість); ґ) резервний. 

9. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через 
митний кордон України в митних режимах, відмінних від митного режиму 
імпорту. 

 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Визначте особливості митної вартості товарів? 
2. Проаналізуйте сучасну практику визначення митної вартості під 

час ввезення товарів в Україну на предмет відповідності принципам Світової 
Організації Торгівлі (COT). 

3. Наслідки неправильного визначення митної вартості. 
4. Співвідношення митної і фактурної вартості. 
5. Митна оцінка за правилами СОТ. 
6. Застосування методу визначення митної вартості товарів за ціною 

договору щодо товарів, які імпортуються. 
7. Як визначається митна вартість на практиці? 
8. У яких випадках декларація митної вартості не подається?  
 

Тема № 5. Митні режими. 

 

Питання для вивчення 

1. Поняття і правова природа 
2. митного режиму. 
3. Види митних режимів.  
4. Загальні правила застосування митних режимів 



 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1 Дайте визначення поняття «митного режиму» у вузькому і широкому 
розумінні. 

2 Які особливості митного режиму як різновиду спеціального правового 
режиму, його головні характеристики? 

3 Які ви знаєте різновиди митних режимів? 
4 Який порядок вибору та зміни митного режиму? 
5 Які документи необхідно подати митному органу для переміщення 

товарів в режимі імпорту та експорту? 
6 Проаналізуйте умови переміщення товарів у митному режимі 

реімпорту та реекспорт? 
7 Які, на вашу думку, особливості інституту транзиту в митному 

законодавстві України? 
8 Які ви знаєте заходи гарантування під час транзиту товарів? 
9 Які особливості переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення 

(вивезення)? 
10 На основі аналізу нормативно-правових актів, проаналізуйте поняття 

«міжнародна виставка», «міжнародний ярмарок», «професійне устаткування», 
«товари, що ввозяться з комерційною метою». 

11 Яка специфіка митного оформлення виставкового товару в митному 
режимі тимчасового ввезення? 

12 Який порядок допущення товарів до переміщення товарів у режимі 
тимчасового ввезення (вивезення)? 

13 Яка процедура продовження строків тимчасового ввезення 
(вивезення)? 

14 Проаналізуйте специфіку гарантування перебування товарів у режимі 
тимчасового ввезення (вивезення). 

15 Розкрийте суть процедури поміщення товарів у митний режим митний 
склад? 

16 Які товари не можуть бути розміщені у митному режимі митний 
склад? 

17 Які ви знаєте види строків зберігання товарі на митному складі? 
 

Тема № 6. Митний контроль. 

 

Питання для вивчення 

1. Поняття та правові форми митного контролю. 
2. Зони митного контролю 
3. Режими митного контролю. 



4. Порядок проведення митного контролю. 
5. Особливі процедури митного контролю. 
6. Правове регулювання розпорядження товарами,  які знаходяться 

під митним контролем.  
 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Які з нижченазваних відділів входять в структуру Департаменту 
організації митного контролю та оформлення ДМСУ: 

а) технології митного контролю і оформлення; 

б) митних доходів і платежів; 

в) контролю за доставкою вантажів; 

г) декларування і митних режимів; 

д) по боротьбі з контрабандою і порушенням митних правил; 

є) відділ митної інфраструктури; 

є) неторгових операціях;  

ж) загальний відділ. 

з) управління організації та технологій митного контролю; 

2. Основними завданнями і напрямами організації митного контролю є: 

а) контроль за надходженням митних платежів; 

б) аналіз діючих і впровадження передових форм та методів митного 
контролю і заходів підвищення їх ефективності; 

в) запровадження технологій митного контролю та митного оформлення; 

г) організація та ведення правової роботи в митних органах; 

д) розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного 
оформлення; 

є) забезпечення підпорядкованих підрозділів форменим одягом та 
бланковою продукцією; 

є) підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації 
та розвитку митної інфраструктури; 



ж) організація взаємодії митних органів з службами прикордонного, 
санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного 
контролю при здійсненні митного контролю. 

з) удосконалення видів особистих митних забезпечень. 

3. Яку ви знаєте класифікацію пунктів пропуску? 

4. Який порядок відкриття пункту пропуску через державний кордон 
України? 

5 Дайте характеристику технологічній схемі пропуску через державний 
кордон України. 

6. Основною різницею між міжнародним міжнародними та міждержавними 
пунктами пропуску на державному кордоні є: 

а) державна приналежність переміщуваних через них вантажів; 

б) державна приналежність переміщуваних через них транспортних 
засобів; 

в) категорія шляху сполучення, який пролягає через пункти пропуску 
(наприклад автодорога 1,2,3 категорій) 

7. Що таке зона митного контролю? 

8. Визначте специфіку режиму зони митного контролю. 

9. Дайте детальну характеристику видам митних забезпечень. 

10. Які підстави для огляду та переогляду ручної поклажі та багажу? 

11. В яких випадках проводиться огляд те переогляд ручної поклажі та 
багажу у випадку відсутності громадянина? 

12. Які особливості проведення особистого огляду? 

13. Хто не підлягає особистому огляду як винятковій формі митного 
контролю? 

14. Які ви знаєте види особливих режимів митного контролю? 

15. Які технічні засоби митного контролю застосовуються під час 
проведення митного контролю товарів, предметів, транспортних засобів? 

16. Перелічіть види митного забезпечення? 



17. Назвіть особливі процедури митного контролю.  

 

Тема № 7. Митне оформлення. 

 

Питання для вивчення 

1. Поняття та форми митного оформлення.  
2. Організація здійснення митного оформлення. 
3. Поняття та правові форми митного декларування.  
4. Об’єкти митного декларування. 
5. Поняття, та види митної декларації. 
6. Правові особливості митного декларування 
 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Дайте визначення митного оформлення? 
2. Який порядок здійснення митного оформлення? 
3. Де здійснюється митне оформлення? 
4. З якого моменту розпочинається митне оформлення? 
5. Які особливості митного оформлення військових транспортних, засобів та 

військової техніки? 
6. Який порядок взяття про та зразків товарів? 
7. Які строки здійснення митного оформлення? 
8. В яких випадках застосовується спрощений порядок митного оформлення? 
9. Які умови та порядок застосування форм декларування. 
10. Визначте перелік товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню? 
11. Які відомості оголошуються в митній декларації, при декларуванні товарів, 

які перемішуються через митний кордон України фізичними особами? 
12. Які відомості зазначаються в декларації транспортних засобів, що 

переміщуються фізичними особами через митний кордон України 
(незалежно від їх вартості)?  

13. Дайте загальну характеристику ВМД. 
14. В яких випадках застосовується тимчасова чи неповна декларація?  
15. Що таке періодична декларація? 
16. Що таке попередня декларація? 
17. В чому полягають особливості прийняття митної декларації? 
18. Визначте правовий статус декларанта? 
19. Які права та обов'язки декларанта? 
20. Який порядок зміни, доповнення та відкликання митної декларації? 

 



Тема № 8. Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення через митний кордон України. Митні 
формальності при переміщенні товарів через митний кордон України 
різними видами транспорту (загальні положення). 

 

Питання для вивчення 

1. Загальна характеристика правил переміщення товарів через  
2. митний кордон України.  
3. Порядок переміщення через митний кордон України валюти, 

валютних цінностей.  
4. Заборони та обмеження щодо переміщення окремих товарів через 

митний кордон України.  
5. Особливості переміщення через митний кордон України предметів 

міжнародних та іноземних організацій, які користуються на території України 
митними пільгами. 

 

Тема № 9. Здійснення митними органами контролю за окремими 
видами діяльності підприємств 

 

Питання для вивчення 

1. Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю 
за окремими видами діяльності підприємств.  

2. Види діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється 
митними органами.  

3. Ліцензія та дозволи, що надаються підприємствам.  
4. Органи, уповноважені надавати дозволи.  
5. Митна брокерська діяльність. Митний брокер.  
6. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, 

інтереси якої він представляє.  
7. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі. Магазин 

безмитної торгівлі. Вимоги до облаштування та розташування магазину 
безмитної торгівлі.  

8. Відкриття та експлуатація митного складу. Митний склад. 
9. Правове регулювання взаємовідносин утримувача митного складу 

з іншими особами та митними органами.  
10. Розміщення товарів на митних складах. 
11. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або 

сервісного типу. Вільна митна зона.  
12. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного 



або сервісного типу.  
13. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу. 

Вантажний митний комплекс.  
 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Дайте визначення поняття «митний брокер». 
2. Який порядок здійснення діяльності митним брокером? 
3. Який порядок ліцензування діяльності митного брокера? 
4. Які права та обов'язки мас митний брокер? 
5. ЯКИЙ порядок ведення реєстру митних брокерів? 
6. Визначіть особливості інформації, яку отримує митний брокер та 

його працівники від особи, яку вони представляють? 
7. Дайте визначення поняття «митний перевізник». 
8. Який порядок відкриття та експлуатації митного складу? 
9. Який порядок відкриття та експлуатації вантажного митного 

комплексу? 
 

Тема № 10. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 
громадянами. 

 

Питання для вивчення 

1. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами.  

2. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон 
України та місця митного оформлення таких товарів. Двоканальна система 
митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через 
митний кордон України громадянами.  

3. Умови пересилання громадянами товарів через митний кордон 
України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. 

4.  Визначення вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) 
громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних 
платежів.  

5. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через 
митний кордон України. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до 
особистих речей громадян. 

6. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) 
громадянами за межі митної території України.  

7. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) 
громадянами на митну територію України.  



8. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 
переміщуються через митний кордон україни представництвами іноземних 
держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також 
дипломатичними представництвами україни, що знаходяться за кордоном.  

9. Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав 
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 
України 

 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Які особливості переміщення (пересилання) особистих речей 
громадянами через митний кордон України.  

2. Складіть перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих 
речей громадян. 

3. Які заходи митних органів щодо сприяння захисту прав 
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 
України. 

 

Тема № 11. Митні платежі. 

 

Питання для вивчення 

1. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 
через митний кордон України.  

2. База оподаткування митом.  
3. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги). 

Звільнення від оподаткування митом залежно від обраного митного режиму.  
4. Умовне повне звільнення від оподаткування митом. Умовне 

часткове звільнення від оподаткування ввізним митом. Оподаткування митом 
товарів при переміщенні через митний кордон України залежно від обраного 
митного режиму. Особливості оподаткування митом деяких товарів.  

5. Особливості застосування ставок митних платежів під час 
незаконного переміщення товарів через митний кордон України та 
використання товарів з порушенням встановлених обмежень. 

6. Строки сплати (виконання обов’язку зі сплати) митних платежів. 
Порядок і форми сплати митних платежів.  

 

 

Тема № 12. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед 
митними органами 



 

Питання для вивчення 

1. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед митними 
органами.  

2. Загальні положення щодо забезпечення зобов’язань перед митними 
органами.  

3. Способи забезпечення сплати митних платежів: 1) фінансові 
гарантії; 2) гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне 
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 
року; 3) гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 
1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 

4. Фінансові гарантії.  
5. Умови надання фінансових гарантій. 
6. Визначення розміру фінансової гарантії. Форми забезпечення 

сплати митних платежів фінансовою гарантією. 
7. Види фінансових гарантій. Порядок надання фінансових гарантій 

митним органам.  
8. Фінансова гарантія, що надається у вигляді документа.  
 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Які вантажі, перевезені з дотриманням процедури МДП, як 
правило, звільняються від митного огляду в проміжних митницях?.  

2. Чи звільняються від сплати ввізних і вивізних мита і зборів і не 
піддаються при ввезенні і вивезенні будь-яким заборонам або обмеженням 
бланки книжок МДП, що направляються гарантійним об'єднанням іноземними 
гарантійними об'єднаннями, що є їхніми кореспондентами, або міжнародними 
організаціями?.  

3. Хто встановлює термін дії книжки МДП, зазначаючи дату його 
закінчення, після якої книжка не може бути подана до митниці місця 
відправлення для її митного оформлення?  

4. Які мають бути прикріплені прямокутні таблички та з яким написом, 
коли операція МДП провадиться дорожнім транспортним засобом або 
составом транспортних засобів?.  

5. Що означає «книжка ATA»? 

6. Що означає «книжка CPD»? 

7. Що є ланцюговою системою гарантій? 



8. Якою мовою друкується Книжка CPD? 

 

Тема № 13. Запобігання та протидія контрабанді. 

Питання для вивчення 

1. Поняття та ознаки контрабанди.  
2. Контрабанда наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів.  
3. Контрольовані поставки наркотичних та психотропних речовин.  
4. Переміщення товарів під негласним контролем. 
 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Дайте визначення поняття «контрабанда» згідно Кримінального 
кодексу України та Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». 

2. Що розуміється під переміщенням предметів поза митним 
контролем або з приховуванням від митного контролю? 

3. Що таке тайник (сховище)'? 
4. Які документи вважаються підробленими? 
5. Що розуміється під контрабандою у великих розмірах? 
6. Дайте визначення поняття і види наркотичних засобів. 
7. Дайте визначення поняття і види психотропних речовин. 
8. Дайте визначення поняття і види прекурсорів 
9. Які Ви знаєте види контрольованої поставки? 
10. Який порядок прийняття рішення про використання методу 

контрольованої поставки? 
11. Дайте характеристику складу правопорушення контрабанда? 
12. Який державний орган видає сертифікат на ввіз і вивіз з України 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів?  
13. Що зазначається в сертифікаті на ввіз в Україну та вивезення з 

України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів?  
14. Через які пункти пропуску на митному кордоні України 

дозволяється ввезення, вивезення та транзит наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів? 

15. Який порядок проведення переміщення товарів під негласним 
контролем? 

 

Тема № 14. Порушення митних правил і відповідальність за них. 

 



Питання для вивчення 

1. Загальні положення щодо порушень митних правил та 
відповідальності за них.  

2. Особливості відповідальності за деякі види порушень митних 
правил.  

3. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил 
4. Забезпечення законності у разі застосування адміністративних 

стягнень до порушників митних правил. 
5. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про 

порушення митних правил. 
6. Види порушень митних правил та відповідальність за такі 

правопорушення.  
7. Порушення режиму зони митного контролю.  
 

Контрольні завдання і запитання до теми: 

1. Порівняйте порушення митних правил з іншими видами 
адміністративних порушень. 

2. Розкрийте склад порушення митних правил. 
3. В чому особливості суб'єкта відповідальності за порушення митних 

правил? 
4. Дайте характеристику видам порушень митних правил, для яких 

притаманні особливості відповідальності за їх вчинення. 
5. Який порядок застосування попередження? 
6. Який порядок застосування штрафу? 
7. Який порядок і особливості застосування конфіскації? 
8. В чому полягає суть принципу забезпечення законності у разі 

застосування стягнень до порушників митних правил? 
9. Назвіть строки накладення адміністративних стягнень за 

порушення митних правил. 
10. Яке правове забезпечення провадження в справах про порушення 

митних правил? 
11. Які особливості порушення справи про порушення митних правил? 
12. Які посадові особи уповноважені складати протоколи про 

порушення митних правил? 
13. Які Ви виділити приводи і підстави для порушення справи про 

порушення митних правил? 
14. На якій мові здійснюється провадження у справах про порушення 

митних правил? 
15. Які посадові особи митних органів мають право здійснювати 

провадження в справах про порушення митних правил? 
16. Розкрийте зміст протоколу про порушення митних правил. 
17. Який порядок провадження у справі про порушення митних правил 



за матеріалами, одержаними від інших правоохоронних органів? 
18. Які особи беруть участь у провадженні у справах про порушення 

митних правил? 
19. Якими правами наділені особи, які притягуються до 

відповідальності за порушення митних правил? 
20. Який процесуальний статус представників осіб, які притягуються 

до відповідальності за порушення митних правил? 
21. Який процесуальний статус захисника у справах про порушення 

митних правил? 
22. Який процесуальний статус експерта у справах про порушення 

митних правил? 
23. Який процесуальний статус перекладача у справах про порушення 

митних правил? 
24. Який процесуальний статус свідка у справах про порушення 

митних правил? 
25. Який процесуальний статус понятих у справах про порушення 

митних правил? 
26. Назвіть обставини, які виключають можливість здійснення 

посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення 
митних правил? 

27. В  чому особливість адміністративного затримання в справах про 
порушення митних правил?  

28. Які процесуальні дії можна проводити в справах про порушення 
митних правил? 

29. Який порядок оскарження постанов у справах про порушення 
митних правил? 

30. Яка процедура виконання постанов митних органів про накладення 
стягнення за порушення митних правил? 

 

 

Тема № 15. Провадження у справах про порушення митних правил. 
Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх 
проведення. 

 

Питання для вивчення 

1. Порядок провадження у справах про порушення митних правил.  
2. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних 

правил.  
3. Правове забезпечення провадження у справах про порушення 

митних правил.  
4. Порушення справи про порушення митних правил.  



5. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення 
митних правил.  

6. Права та обов’язки осіб, які притягуються до адміністративної 
відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб.  

7. Адміністративне затримання. Мета і порядок застосування 
адміністративного затримання. 

8. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та 
порядок їх проведення.  

 

Тема № 16. Митна статистика. 

 

Питання для вивчення 

1. Завдання митної статистики.  
2. Система митної статистики.  
3. Митна статистика зовнішньої торгівлі.  
4. Спеціальна митна статистика.  
5. Документи та відомості, що використовуються для формування 

митної статистики.  
6. Використання інформації, що надається митним органам. 

Використання статистичної інформації з питань зовнішньої торгівлі.  
7. Відомчі класифікатори.  
8. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами 
 

Тема № 17. Міжнародне митне право. 

Питання для вивчення 

1. Основні засади міжнародно-правових стандартів митної політики. 
2. Поняття та предмет міжнародного митного права, його місце в 

системі міжнародного права.  
3. Національно-правова та міжнародно-правова регламентація 

митних відносин.  
4. Система міжнародного митного права.  
5. Джерела міжнародного митного права.  
6. Міжнародні організації з питань митної справи.  
7. Основні міжнародні договори з митних питань. 
 

 

Тема № 1. Поняття, предмет, метод митного права, його місце в 
системі права України. 



 
Контрольні завдання і запитання до теми 1: 
12. Визначте поняття митного права 
13. Що є предметом правового регулювання митного права України? 
14. На які групи поділяється предмет регулювання митного права 

України? 
15. Назвіть методи правового регулювання митного права 
16. Яке місце митного права в системі права України? 
17. Як проводилася митна справа за часів Київської Русі? 
18. Які митні порядки існували на Запорізькій Січі? 
19. Які митні порядки існували на території України за Польсько-

Литовської держави? 
20. Які особливості митної справи в період з 1864 р. до 1917 р.? 
21. Які особливості митної справи в період з 1917 р. до 1991р.? 
22. Охарактеризуйте основні етапи становлення митної справ» 

суверенної України? 
 
Теми рефератів: 
1. Митна справа в Україні на початку XX століття. 
2. Структура митних органів в Україні.  
3. Митна політика як один із проявів державної політики щодо захисту 

економічних інтересів. 
4. Митне право як окрема галузь права України. 
5. Основні фактори впливу на митну політику України. 
 

Тема № 3. Митна справа в Україні. 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 3: 

20. Дайте визначення поняття «митна справа». 
21. Дайте характеристику принципам митного 

регулювання. 
22. Дайте визначення поняття «митна політика». 
23. Які органи державної влади мають пряме відношення 

до визначення основних напрямів митної політики України? 
24. Дайте визначення поняття «митна служба». 
25. Як трактується поняття митної служби в широкому та 

вузькому розумінні? 
26. Які права та обов'язки працівників митних органів? 
27. Який порядок проходження служби в митних 

органах? 
28. Які Ви знаєте спеціальні звання працівників митних 

органів і який порядок їх присвоєння? 
29. В чому полягає суть правового статусу працівників 

митних органів? 



30. В чому полягає суть соціального статусу працівників 
митних органів? 

31. Які умови застосування фізичної сили, спеціальних 
засобів та зброї працівниками митних органів? 

32. Які принципи митної служби? 
33. Яка структура Державної митної служби України? 
34. Які виробничі і штабні підрозділи входять в 

структуру Центрального апарату Державної митної служби? 
35. Які причини ліквідації регіональних митниць на 

території України? 
36. Як класифікують митниці і які вони мають 

повноваження? 
37. Дія чого створюється митний пост і в чому його 

особливості ?  
38. Дайте характеристику правового статусу митних 

лабораторій? 
 
Теми рефератів: 
1. Митні органи в Україні й організаційно-правові засади їх діяльність. 
2. Правовий статус Державної митної служби України. 
3. Суб'єкти митного права. 
4. Основні завдання митних органів України. 
5. Проведення спеціальних операцій. 
6. Історія розвитку митної справи в Україні та створення митних 

органів. 
7. Регіональна митна лабораторія, її місце й роль у митній справі. 
8. Органи державного регулювання митної справи в Україні.  
9. Структура центрального апарату Державної митної служби. 
10. Митниця як основна структурна одиниця системи митних 

органів. Структура, функції, повноваження. 
 
Практичні завдання 
1. Під час передвиборчої кампанії посадові особи одного з митних 

органів виявили бажання вступити в політичну партію і подали відповідні 
заяви в її місцевий осередок. Після роз’яснення керівництва митного органу 
про неприпустимість подібних дій, обурені працівники оголосили страйк з 
приводу обмеження їх прав і заблокували роботу митниці. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 
2. Інспектор митної служби 1 рангу В. маючи значний досвід роботи в 

митних органах вирішив за сумісництвом викладати в Академії митної 
служби України, а також заснувати приватне підприємство – склад 
тимчасового зберігання. 

Чи дозволяє це йому зробити законодавство України? 
3. Гр. Б. 30 років, здатний за своїми діловими якостями, освітнім рівнем 

і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України, 



виявив бажання працювати на митниці, про що і написав відповідну заяву. 
Але під час перевірки з’ясувалось, що він мав судимість за вчинення 
умисного злочину. 

Чи може бути задоволене його бажання? 
4. Гр. С. є власником приватного митного ліцензійного складу Чопської 

митниці. Чи може бути переведений його батько на посаду начальника 
Чопської митниці? 

5. Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі 
митної справи в Україні є: 

а) Антимонопольний комітет; 
б) Державна митна служба України; 
в) Державна прикордонна служба. 
6. До системи митних органів не входять: 
а) регіональні митниці; 
б) обласні митниці; 
в) спеціалізовані митні установи. 
7. Митницею прямого підпорядкування є: 
а) Східна; 
б) Північна; 
в) Бориспільська. 
8. Професійним посередником між митним органом та юридичною чи 

фізичною особою є: 
а) митний спеціаліст; 
б) митний маклер; 
в) митний брокер. 
9. Голову Державної митної служби призначає і звільняє з посади: 
а) Верховна Рада України; 
б) Президент України; 
в) Кабінет Міністрів України. 
 

Тема № 4. Митна вартість товарів та методи її визначення 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 4: 
9. Визначте особливості митної вартості товарів? 
10. Проаналізуйте сучасну практику визначення митної вартості 

під час ввезення товарів в Україну на предмет відповідності принципам 
Світової Організації Торгівлі (COT). 

11. Наслідки неправильного визначення митної вартості. 
12. Співвідношення митної і фактурної вартості. 
13. Митна оцінка за правилами СОТ. 
14. Застосування методу визначення митної вартості товарів за 

ціною договору щодо товарів, які імпортуються. 
15. Як визначається митна вартість на практиці? 
16. У яких випадках декларація митної вартості не подається?  
 



Теми рефератів: 
1. Митна вартість, її роль у системі митно-тарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та методика її визначення.  
2. Формування митної вартості на адміністративно-фіксованій 

системі цін.  
3. Порушення, пов'язані з визначенням чи заявою митної вартості. 
4. Форми декларації митної вартості. 
5. Правила заповнення форми декларації митної вартості. 
 

Тема № 5. Митні режими. 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 5: 
18 Дайте визначення поняття «митного режиму» у вузькому і 

широкому розумінні. 
19 Які особливості митного режиму як різновиду спеціального правового 

режиму, його головні характеристики? 
20 Які ви знаєте різновиди митних режимів? 
21 Який порядок вибору та зміни митного режиму? 
22 Які документи необхідно подати митному органу для переміщення 

товарів в режимі імпорту та експорту? 
23 Проаналізуйте умови переміщення товарів у митному режимі 

реімпорту та реекспорт? 
24 Які, на вашу думку, особливості інституту транзиту в митному 

законодавстві України? 
25 Які ви знаєте заходи гарантування під час транзиту товарів? 
26 Які особливості переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення 

(вивезення)? 
27 На основі аналізу нормативно-правових актів, проаналізуйте поняття 

«міжнародна виставка», «міжнародний ярмарок», «професійне устаткування», 
«товари, що ввозяться з комерційною метою». 

28 Яка специфіка митного оформлення виставкового товару в митному 
режимі тимчасового ввезення? 

29 Який порядок допущення товарів до переміщення товарів у режимі 
тимчасового ввезення (вивезення)? 

30 Яка процедура продовження строків тимчасового ввезення 
(вивезення)? 

31 Проаналізуйте специфіку гарантування перебування товарів у режимі 
тимчасового ввезення (вивезення). 

32 Розкрийте суть процедури поміщення товарів у митний режим 
митний склад? 

33 Які товари не можуть бути розміщені у митному режимі митний 
склад? 

34 Які ви знаєте види строків зберігання товарі на митному складі? 
35 Які операції можуть проводитися з товарами, які перебувають у 

режимі митного складу? 



36 З'ясуйте правовий статус митних ліцензійних складів 
37 З'ясуйте правовий статус спеціальних митних зон. 
38 Дайте характеристику перебування товарів у спеціальних митних 

зонах. 
39 Чи є доцільним, на вашу думку, створення спеціальних (вільних) 

економічних зон в Україні? 
40 Які умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної 

торгівлі? 
41 Які вимоги ставиться чинним митним законодавством до 

власників магазинів безмитної торгівлі? 
42 Які ви знаєте спільні і відмінні риси між митними режимами 

переробки на митній території України і переробки за межами  митної 
території України? 

43 Дайте характеристику операціям щодо переробки товарів. 
44 У чому важливість такого митного режиму як знищення або 

руйнування? 
45 Яка процедура розміщення товарів у митний режим знищення 

або руйнування? 
46 Визначте перелік товарів, які не підлягають розміщенню у 

митний режим знищення або руйнування? 
47 Як вирішується питання щодо відходів (залишків), що 

утворилися в результаті знищення або руйнування? 
48 Які особливості правового регулювання митного режиму 

«Відмова на користь держави»? 
 
Теми рефератів: 
1. Договір про зону вільної торгівлі країн СНД: перспективи 

України. 
2. Спеціальна вільна економічна зона: сучасний стан та перспективи 

розвитку 
3. Митна політика України в контексті євро інтеграційних процесів. 
 

Тема № 6. Митний контроль. 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 6: 
1 .Які з нижченазваних відділів входять в структуру Департаменту 

організації митного контролю та оформлення ДМСУ: 
а) технології митного контролю і оформлення; 
б) митних доходів і платежів; 
в) контролю за доставкою вантажів; 
г) декларування і митних режимів; 
д) по боротьбі з контрабандою і порушенням митних правил; 
є) відділ митної інфраструктури; 
є) неторгових операціях;  
ж) загальний відділ. 



з) управління організації та технологій митного контролю; 
2. Основними завданнями і напрямами організації митного контролю є: 
а) контроль за надходженням митних платежів; 
б) аналіз діючих і впровадження передових форм та методів митного 

контролю і заходів підвищення їх ефективності; 
в) запровадження технологій митного контролю та митного 

оформлення; 
г) організація та ведення правової роботи в митних органах; 
д) розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного 

оформлення; 
є) забезпечення підпорядкованих підрозділів форменим одягом та 

бланковою продукцією; 
є) підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації 

та розвитку митної інфраструктури; 
ж) організація взаємодії митних органів з службами прикордонного, 

санітарного, фітосанітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного 
контролю при здійсненні митного контролю. 

з) удосконалення видів особистих митних забезпечень. 
3. Яку ви знаєте класифікацію пунктів пропуску? 
4. Який порядок відкриття пункту пропуску через державний кордон 

України? 
5 Дайте характеристику технологічній схемі пропуску через державний 

кордон України. 
6. Основною різницею між міжнародним міжнародними та міждержавними 

пунктами пропуску на державному кордоні є: 
а) державна приналежність переміщуваних через них вантажів; 
б) державна приналежність переміщуваних через них транспортних 

засобів; 
в) категорія шляху сполучення, який пролягає через пункти пропуску 

(наприклад автодорога 1,2,3 категорій) 
7. Що таке зона митного контролю? 
8. Визначте специфіку режиму зони митного контролю. 
9. Дайте детальну характеристику видам митних забезпечень. 
10. Які підстави для огляду та переогляду ручної поклажі та багажу? 
11. В яких випадках проводиться огляд те переогляд ручної поклажі та 

багажу у випадку відсутності громадянина? 
12. Які особливості проведення особистого огляду? 
13. Хто не підлягає особистому огляду як винятковій формі митного 

контролю? 
14. Які ви знаєте види особливих режимів митного контролю? 
15. Які технічні засоби митного контролю застосовуються під час 

проведення митного контролю товарів, предметів, транспортних засобів? 
16. Перелічіть види митного забезпечення? 
17. Назвіть особливі процедури митного контролю.  
 



Теми рефератів: 
1. Митний контроль та його види. 
2. Технічне забезпечення при здійсненні митного контролю. 
3. Здійснення митного контролю та його форми. 
4. Двоканальна система митного контролю: «зелений» та «червоний» 

коридори на митному кордоні України. 
5. Удосконалення митного контролю в контексті гармонізації 

національного митного законодавства з європейським. 
 

Тема № 7. Митне оформлення. 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 7: 
1. Дайте визначення митного оформлення? 
2. Який порядок здійснення митного оформлення? 
3. Де здійснюється митне оформлення? 
4. З якого моменту розпочинається митне оформлення? 
5. Які особливості митного оформлення військових транспортних, 

засобів та військової техніки? 
6. Який порядок взяття про та зразків товарів? 
7. Які строки здійснення митного оформлення? 
8. В яких випадках застосовується спрощений порядок митного 

оформлення? 
9. Які умови та порядок застосування форм декларування. 
10. Визначте перелік товарів, які підлягають обов'язковому 

декларуванню? 
11. Які відомості оголошуються в митній декларації, при 

декларуванні товарів, які перемішуються через митний кордон України 
фізичними особами? 

12. Які відомості зазначаються в декларації транспортних засобів, що 
переміщуються фізичними особами через митний кордон України (незалежно від 
їх вартості)?  

13. Дайте загальну характеристику ВМД. 
14. В яких випадках застосовується тимчасова чи неповна декларація?  
15. Що таке періодична декларація? 
16. Що таке попередня декларація? 
17. В чому полягають особливості прийняття митної декларації? 
18. Визначте правовий статус декларанта? 
19. Які права та обов'язки декларанта? 
20. Який порядок зміни, доповнення та відкликання митної декларації? 
 
Практичні завдання 
1 .Підприємство, що переміщує через митний кордон України товари та 

інші предмети, розташоване в Луганську. В якій митниці повинно проводитися 
митне оформлення: 

а) в Харківській; 



б) в Луганській; 
в) в Київській спеціалізованій? 
2. Хто може відбирати проби та зразки товарів для проведення досліджень? 
а) підприємство або громадянин, що переміщує через митний кордон 

України товари та інші предмети; 
б) митні органи; 
в) державні контролюючі органи; 
г) державні контролюючі органи за згодою митниці? 
Митні документи заповнюються: 
а) російською мовою; 
б) будь-якою міжнародною мовою: 
в) українською мовою або мовами митних союзів, членами яких є 

Україна; 
г) виключно українською. 
3. Яким документом визначаються повноваження підприємства як 

декларанта: 
а) митниця видає диплом; 
б) митниця видає довідку; 
в) митниця видає свідоцтво; 
г) митника видає ліцензію? 
Хто дає дозвіл на зміну, доповнення або відкликання митної декларації: 
а) митний орган; 
б) начальник митного поста: 
в) інспектор митного поста. 
г) голова ДМСУ 
4. Зміна, доповнення чи відкликання можуть бути здійснені лише: 
а) до моменту прийняття митним органом митної декларації до 

митного оформлення, 
б) під час здійснення митним органом митного оформлення; 
в) теля здійснення митним органом митного оформлення. 
5. Митна декларація подасться митному органу, який здійснює митне 

оформлення, протягом: 
а) 1 дня з дати доставки товарів і транспортних засобів: 
б) 5 днів з дати доставки товарів і транспортних засобів; 
в) 10 днів з дати доставки товарів і транспортних засобів; 
г) 14 днів з дати доставки товарів і транспортних засобів. 
6. На адресу АТ «Турбоатом» надійшов вантаж (електроди) фактурна 

вартість яких становить 120 євро. Чи застосовується в даному випадку ВМД 
при проведенні митного оформлення зазначеного вантажу: 

а) митниці подасться ВМД (МД-2); 
б) митниці подається ВМД(МД-3); 
в) митниці подається ВМД (МД-8); 
г) митниці ВМД не подасться? 
7. ВМД дійсна: 
а) 1 рік; 



б) 5 років: 
в) не обмежується часом. 
8. Декларант несе відповідальність за відомості, зазначені у ВМД 
а) після проставлення на всіх аркушах ВМД штампа «Під митним 

контролем»; 
б) після проставлення на всіх аркушах ВМД особистої митної 

печатки; 
в) після проставлення на ВМД підпису та печатки декларанта; 
г) після присвоєння реєстраційного номера ВМД на та 

проставлення на всіх аркушах ВМД штампа „Під митним контролем". 
9. Одна вантажна митна декларація може складатися на: 
а) 33 товари; 
б) будь-яку кількість товарів; 
в) 99 товарів: 
г) на кожний товар окрема ВМД. 
10. Декларант надав для митного оформлення ВМД. Інспектор митниці 

під час перевірки виявив дві помилки в графах 26 і 42. Виправлення МОЖУТЬ 
бути зроблені: 

а) шляхом перекреслений помилкових та внесення правильних 
відомостей; 

б) виправлення не допускаються: 
в) шляхом перекреслення та внесення правильних відомостей 

занесених від руки. 
11. Завідуюча вагоном-рестораном поїзду міжнародного сполучення 

Київ-Варшава придбала для реалізації пасажирам 50 пляшок пива і 10 
пляшок коньячних виробів. Чи підлягають декларуванню ці товари? 

12. Підприємство «Укртелеком» з поважних причин не змогло у 
повному обсязі задекларувати вантаж, який ввозиться на митну територію 
України безпосередньо під час переміщення його через митний кордон. Чи 
може митниця випустити вантаж у вільний обіг у спрощеному порядку після 
подання неповної декларації?  

13. При проведенні огляду багажу гр. З. працівник митниці на підставі 
даних реєстру товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, 
виявив ознаки того, що товари пред’явленні для митного контролю є 
контрафактними. В зв’язку з цим митне оформлення було призупинено, а 
товари були розміщені на складі тимчасового зберігання. З’ясуйте наступні 
дії митного органу при виявлені контрафактних товарів. 

 
Теми рефератів: 

1. Вантажно-митна декларація – одна з основних форм 
декларацій.  

2. Митне декларування. 
3. Митне оформлення. Функціональне призначення ВМД. 
4. Роль і місце акцизного збору в системі митно-тарифного 

регулювання.  



5. Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються 
між митницями на території України.  
 

Тема № 9. Здійснення митними органами контролю за окремими 
видами діяльності підприємств 

 
Контрольні завдання і запитання до теми 9: 
10. Дайте визначення поняття «митний брокер». 
11. Який порядок здійснення діяльності митним брокером? 
12. Який порядок ліцензування діяльності митного брокера? 
13. Які права та обов'язки мас митний брокер? 
14. ЯКИЙ порядок ведення реєстру митних брокерів? 
15. Визначіть особливості інформації, яку отримує митний брокер та 

його працівники від особи, яку вони представляють? 
16. Дайте визначення поняття «митний перевізник». 
17. Який порядок відкриття та експлуатації митного складу? 
18. Який порядок відкриття та експлуатації вантажного митного 

комплексу? 
 
Практичні завдання 
1. Гр. Б. придбав за кордоном телевізор. При ввезенні на митну 

територію України він з’ясував, що цей товар підлягає обкладенню 
податками і зборами, на що грошей у нього не вистачило. Зазначений товар 
був переданий для зберігання на склад митного органу, але гр. Б. на протязі 
одного року за ним так і не з’явився. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

2. Приватний чеський підприємець оформив в Чопській митниці в 
режим транзиту до Росії розважальний комплекс «Луна-Парк». Чи може він 
бути використаним для проведення розважальних заходів на території 
України? 

3. Миколаївське приватне підприємство «Посейдон» оформило в 
режим експорту до Болгарії 200 комплектів гумових човнів власного 
виробництва і сплатило відповідні суми експортного мита. Чи буде 
повернуто приватному підприємству «Посейдон» експортне мито при 
реімпорті не реалізованої продукції через два роки? 

4. Транспортний засіб митного перевізника здійснюючи транзитне 
перевезення територією України товарів, що знаходяться під митним 
контролем, зазнав аварії і він не зміг вчасно прибути до митного органу 
призначення. Що в цьому випадку він повинен зробити? 

5. Під час проведення фестивалю «Тиждень Франції в Україні» з метою 
демонстрації нових художніх фільмів прокатна фірма «La Scala» ввезла на 
митну територію України проекційне та інше обладнання. Чи може бути 
наданий цим товарам дозвіл на тимчасове ввезення з умовним повним 
звільненням від оподаткування? 

 
Теми рефератів: 



1. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, 
інтереси якої він представляє.  

2. Агент з митного оформлення. 
3. Розпорядження товарами, які знаходяться в магазині безмитної 

торгівлі, у разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та 
експлуатацію цього магазину. 

4. Облік товарів на митному складі.  
5. Розпорядження товарами, які зберігаються на митному складі, в 

разі зупинення дії або анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію 
митного складу. 

6. Обмеження щодо розміщення товарів на складах тимчасового 
зберігання.  

7. Забезпечення схоронності товарів, розміщених на складі 
тимчасового зберігання.  

8. Послуги, які надаються утримувачем вантажного митного 
комплексу особам, що переміщують товари через митний кордон України.  

9. Обов’язки утримувача вантажного митного комплексу. 
 

Тема № 10. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України 

громадянами. 
 
Практичні завдання 
1. Українська фігуристка зайняла перше місце і отримала золоту 

медаль на Олімпійських іграх. Чи підлягає ця нагорода оподаткуванню при 
ввезенні на митну територію України? 

2. Громадянин Іспанії у зв’язку з остаточним виїздом за межі України, 
де він знаходився на роботі 20 місяців, бажає вивезти товарів на суму 50.000 
грн. Чи може він це зробити уникнувши їх оподаткування, якщо його 
заробітна плата становила 5.000 грн. на місяць? 

3. Гр. Д. придбав на інтернет-аукціоні в США ноутбук вартістю 135 
доларів США. Доставка в Україну у міжнародному поштовому відправленні 
коштувала ще 35 доларів. Чи підлягає цей товар оподаткуванню при перетині 
митного кордону України за умови, що інших товарів у поштовому 
відправленні немає? 

4. При огляді багажу в аеропорту Бориспіль, громадянин Франції А. 
повідомив митного інспектора, що товар який він перевозить є продукцією 
високих технологій і одержаний він у відкритому космосі на космічному 
кораблі. Тому визначити країну походження товару в цьому випадку 
неможливо. В якій країні буде вважатися виробленим зазначений товар? 

5. Україна і Росія збираються створити зону вільної торгівлі. До цього 
Україна імпортувала 10 млн. пилососів із третіх країн за 100 дол. США 
кожний, які оподатковувались митним тарифом в 30 дол. США. Витрати 
виробництва подібних пилососів у Росії складають $ 110, а в Україні — $ 1 
ЗО. Визначте ціну переорієнтації зовнішньої торгівлі України на Росію після 



створення митного союзу. Наскільки повинен збільшитись обсяг імпорту з 
України, якщо компенсувати витрати, що викликані переорієнтацією? 

6. Тонна цукру коштує в Україні 500 дол. США., у Білорусі – 470 дол. 
США., у Росії – 450 дол. США. Відповідно до теорії рівноваги Україна є 
малою країною. Проаналізуйте такі ситуації, що стосуються взаємовідносин 
між даними державами: 

А. В Україні вводиться 50-відсотковий адвалорний митний тариф на 
ввезення цукру з Білорусі та Росії. Яким чином введення митного тарифу 
вплине на імпорт цукру? 

Б. Якщо Україна утворить з Росією митний союз, чи буде вона 
виробляти цукор або імпортувати? 

В. Який ефект – створення чи згортання торгівлі – виникає при 
заснуванні митного союзу між Україною та Росією? 

Г. Припустимо, що в Україні вводиться 25 %, а не 50 % адвалорне мито 
на ввезення цукру з Росії та Білорусі. Яким чином це вплине на імпорт 
цукру? 

Д. Проаналізуйте наслідки утворення митного союзу України з 
Білорусією? 

Е. Який ефект — створення чи згортання торгівлі — виникає при 
заснуванні митного союзу між Україною та Білоруссю? 

 
Теми рефератів: 
4. Переміщення (пересилання) особистих речей громадянами через 

митний кордон України.  
5. Перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей 

громадян. 
6. Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 
України. 

 
Тема № 12. Гарантії забезпечення виконання зобов’язань перед 

митними органами 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 12: 
1. Які вантажі, перевезені з дотриманням процедури МДП, як правило, 

звільняються від митного огляду в проміжних митницях?.  
2. Чи звільняються від сплати ввізних і вивізних мита і зборів і не 

піддаються при ввезенні і вивезенні будь-яким заборонам або обмеженням 
бланки книжок МДП, що направляються гарантійним об'єднанням 
іноземними гарантійними об'єднаннями, що є їхніми кореспондентами, або 
міжнародними організаціями?.  

3. Хто встановлює термін дії книжки МДП, зазначаючи дату його 
закінчення, після якої книжка не може бути подана до митниці місця 
відправлення для її митного оформлення?  



4. Які мають бути прикріплені прямокутні таблички та з яким написом, 
коли операція МДП провадиться дорожнім транспортним засобом або 
составом транспортних засобів?.  

5. Що означає «книжка ATA»? 
6. Що означає «книжка CPD»? 
7. Що є ланцюговою системою гарантій? 
8. Якою мовою друкується Книжка CPD? 
 
Теми рефератів: 

1. Фінансові гарантії як способи забезпечення 
зобов’язань перед митними органами.  

2. Правовий статус гаранта.  
3. Порядок отримання статусу гаранта.  
4. Гарантування із застосуванням книжки МДП 

(Конвенції МДП) 1975 року). 
5. Гарантування із застосуванням книжки (карнету) 

А.Т.А. 
 

Тема № 13. Запобігання та протидія контрабанді. 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 12: 
16. Дайте визначення поняття «контрабанда» згідно Кримінального 

кодексу України та Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». 

17. Що розуміється під переміщенням предметів поза митним 
контролем або з приховуванням від митного контролю? 

18. Що таке тайник (сховище)'? 
19. Які документи вважаються підробленими? 
20. Що розуміється під контрабандою у великих розмірах? 
21. Дайте визначення поняття і види наркотичних засобів. 
22. Дайте визначення поняття і види психотропних речовин. 
23. Дайте визначення поняття і види прекурсорів 
24. Які Ви знаєте види контрольованої поставки? 
25. Який порядок прийняття рішення про використання методу 

контрольованої поставки? 
26. Дайте характеристику складу правопорушення контрабанда? 
27. Який державний орган видає сертифікат на ввіз і вивіз з України 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів?  
28. Що зазначається в сертифікаті на ввіз в Україну та вивезення з 

України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів?  
29. Через які пункти пропуску на митному кордоні України 

дозволяється ввезення, вивезення та транзит наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів? 

30. Який порядок проведення переміщення товарів під негласним 
контролем? 



 
Теми рефератів: 
1. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення. 
2. Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції. 
3. Види відповідальності за корупційні правопорушення. 
4. Контрабанда й контрафакта – необхідність цих злочинів. 
5. Митна охорона, її завдання й основні функції.  
6. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів та їх аналогів. 
 

Тема № 14. Порушення митних правил і відповідальність за них. 
 
Контрольні завдання і запитання до теми 14: 
31. Порівняйте порушення митних правил з іншими видами 

адміністративних порушень. 
32. Розкрийте склад порушення митних правил. 
33. В чому особливості суб'єкта відповідальності за порушення 

митних правил? 
34. Дайте характеристику видам порушень митних правил, для яких 

притаманні особливості відповідальності за їх вчинення. 
35. Який порядок застосування попередження? 
36. Який порядок застосування штрафу? 
37. Який порядок і особливості застосування конфіскації? 
38. В чому полягає суть принципу забезпечення законності у разі 

застосування стягнень до порушників митних правил? 
39. Назвіть строки накладення адміністративних стягнень за 

порушення митних правил. 
40. Яке правове забезпечення провадження в справах про порушення 

митних правил? 
41. Які особливості порушення справи про порушення митних 

правил? 
42. Які посадові особи уповноважені складати протоколи про 

порушення митних правил? 
43. Які Ви виділити приводи і підстави для порушення справи про 

порушення митних правил? 
44. На якій мові здійснюється провадження у справах про порушення 

митних правил? 
45. Які посадові особи митних органів мають право здійснювати 

провадження в справах про порушення митних правил? 
46. Розкрийте зміст протоколу про порушення митних правил. 
47. Який порядок провадження у справі про порушення митних 

правил за матеріалами, одержаними від інших правоохоронних органів? 
48. Які особи беруть участь у провадженні у справах про порушення 

митних правил? 
49. Якими правами наділені особи, які притягуються до 



відповідальності за порушення митних правил? 
50. Який процесуальний статус представників осіб, які притягуються 

до відповідальності за порушення митних правил? 
51. Який процесуальний статус захисника у справах про порушення 

митних правил? 
52. Який процесуальний статус експерта у справах про порушення 

митних правил? 
53. Який процесуальний статус перекладача у справах про 

порушення митних правил? 
54. Який процесуальний статус свідка у справах про порушення 

митних правил? 
55. Який процесуальний статус понятих у справах про порушення 

митних правил? 
56. Назвіть обставини, які виключають можливість здійснення 

посадовою особою митного органу провадження у справі про порушення 
митних правил? 

57. В  чому особливість адміністративного затримання в справах 
про порушення митних правил?  

58. Які процесуальні дії можна проводити в справах про порушення 
митних правил? 

59. Який порядок оскарження постанов у справах про порушення 
митних правил? 

60. Яка процедура виконання постанов митних органів про 
накладення стягнення за порушення митних правил? 

 
Практичні завдання 
1. Київська типографія «Друк» ввезла на митну територію України як 

виставковий експонат, під зобов’язання про зворотне вивезення, 
десятикольорову друкарську машину «Heіdelberg Web 16». Але після 
закінчення строку зазначеного у зобов’язанні вона не була вивезена і 
використовувалася для поліграфічних робіт. Здійсніть юридичний аналіз 
ситуації. 

2. Харківське приватне підприємство «Фрутіс» оформило в Одеському 
морському порті в митний режим транзиту в Росію 30 тон бананів, але в 
зазначений строк вантаж в митницю призначення доставлений не був. 
Здійсніть юридичний аналіз ситуації.  

3. Гр. К. в’їхав в Україну на придбаному в Німеччині автомобілі. 
Митний кордон України він перетнув під час проведення перезмінки на 
митному посту і тому не пройшов митний контроль. Здійсніть юридичний 
аналіз ситуації. 

4. Внаслідок весняної повені сталося затоплення митного ліцензійного 
складу і значна втрата товарів, що знаходяться під митним 
контролем.Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

5. Гр. М. 15-ти років ловлячи рибу на гумовому човні в акваторії 
Одеського морського порту, причалив до судна, яке перебувало під митним 



контролем. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 
6. Приватне підприємство отримало вантаж меблів, який до завершення 

митного оформлення був розміщений на складі підприємства і опечатаний 
митним інспектором. Однак наступного дня в одній з кімнат приміщення 
прорвало трубу опалення. Директор підприємства дав розпорядження зірвати 
митні пломби, перенести вантаж в інше приміщення і провести ремонтні 
роботи. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

7. Гр. Л. мешкаючи в одному з прикордонних регіонів, ввіз в Україну 
автомобіль поза місцем розташування митних органів з ухиленням від 
митного контролю і зберігав його у власному гаражі протягом двох років. 
При спробі продати автомобіль він не мав відповідних документів і був 
затриманий. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

8. Громадський фонд «Сучасність» отримав в якості гуманітарної 
допомоги дитячому будинку мікроавтобус, який був оформлений з наданням 
відповідних пільг щодо сплати податків і зборів. Але в подальшому він був 
переобладнаний в маршрутне таксі та використовувався для підприємницької 
діяльності. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

9. Гр. А. обрав формою проходження митного контролю “зелений” 
коридор, але при огляді у нього були виявлені товари обмежені до 
переміщення через митний кордон України. Здійсніть юридичний аналіз 
ситуації. 

10. Дільничний інспектор міліції В. після призначення на посаду, з 
метою ознайомлення з підвідомчою ділянкою, не маючи відповідного 
дозволу, зайшов в зону митного контролю аеропорту «Бориспіль» де оглянув 
складські приміщення і перевірив наявний вантаж. Здійсніть юридичний 
аналіз ситуації. 

11. При проходженні митного контролю консульської валізи, митний 
орган при наявності достатніх підстав вважати, що вона містить заборонені 
для ввозу в Україну речі, зажадав розпечатання валізи супроводжуючими 
особами іноземної держави. Після відмови від розпечатання, на 
супроводжуючих осіб було складено протокол про порушення митних 
правил. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

12. Гр. Л. ввіз на митну територію України товари з порушенням 
митних правил. Чи можуть вони бути конфісковані через 5 років, якщо про 
це стане відомо митним органам? 

 
Теми рефератів: 
1. Поняття порушень митних правил. 
2. Види адміністративних порушень митного законодавства. 
3. Поняття й види відповідальності за порушення митних правил. 
4. Відповідальність митних органів за правомірністю своїх дій. 
5. Порушення митних правил і відповідальність. 
6. Протокол-як документ про порушення митного законодавства. 
7. Виконання постанов митних органів про покладення стягнення за 

порушення митного законодавства. 



8. Підстави порушення провадження в справі про митні 
правопорушення.  

9. Стадії провадження у справах про ПМП, поняття провадження. 
10.Права особи, яка притягається до відповідальності за ПМП. 
11.Види процесуальних дій, які проводяться митними органами під час 

здійснення провадження у справах про ПМП. 
12.Призначення експертизи, висновок експерта. 
13.Особливості розгляду судом та митними органами справ про ПМП. 
14.Правовий статус працівників митних органів. 
 
 
 





 


