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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Митне право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму 

підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401 і «Правознавство». 

Виникнення і становлення митного права України пов’язане з 

розбудовою незалежної держави та активізацією її зовнішньоекономічних 

відносин. Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України 

незалежність та самостійність в економічній сфері, Україна, поряд з іншими 

інститутами державності, започаткувала тим самим свою самостійну митну 

політику та митне законодавство. Значення цих інститутів при здійсненні 

зовнішньоекономічних відносин і міжнародного співробітництва в інших 

галузях важко переоцінити.  

Митне право відіграє важливу роль у здійсненні процесу захисту 

економічних інтересів України, створенні сприятливих умов для розвитку її 

економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і 

громадян, інтеграції його у світове економічне співтовариство, а також 

удосконалення митного регулювання.  

Курс митного права передбачає вивчення складного комплексу 

теоретичних положень, правових інститутів, державних структур, широкого 

діапазону суспільних відносин у сфері митної справи.  

Предметом навчальної дисципліни «Митне право» є норми права, 

що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі переміщення 

через митний кордон України товарів, предметів і транспортних засобів, а 

також правові категорії, наукові погляди та концепції, характерні для науки 

митного права. 

Курс митного права України базується на положеннях Конституції 

України, Митного кодексу України, інших законах України, підзаконних 

нормативних актів, а також на теоретичних положеннях суміжних 

юридичних дисциплін: адміністративного права, правового регулювання 

зовнішньоекономічних відносин та ін. 

Міждисциплінарні зв’язки визначаються інтегральним характером 

навчальної дисципліни, міждисциплінарним дискурсом, тісним зв’язком з 

комплексом базових та гуманітарних, а також юридичних дисциплін. Митне 

право пов’язане з такими юридичними дисциплінами як теорія держави і 

права, адміністративне право, цивільне право, фінансове право, господарське 

право, договірне право тощо.  

Програма навчальної дисципліни розкривається у 16 темах, які 

поділяються на такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Загальні засади державної митної справи, 

Змістовий модуль 2. Правова регламентація митної діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування та засвоєння 

правових знань, пов’язаних з професійною підготовкою студентів, набуття 
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ними практичних навичок використання і застосування правових норм у 

сфері державної митної справи. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Митне 

право» є висвітлення основ теорії митного права в Україні та різних 

концепцій щодо розуміння, мети митного регулювання у державі; аналіз 

нормативного матеріалу щодо правового регулювання окремих інститутів 

митного права; ознайомлення студентів з порядком і принципами 

переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; 

вивчення та аналіз правових норм, які регулюють порядок переміщення 

товарів і транспортних засобів через митний кордон України; теоретична 

оцінка і розкриття правових основ митної справи та напрямів митної 

політики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Митне право» студенти 

повинні:  

знати: 

поняття предмет, метод, систему, принципи митного права; норми 

митного права, митно-правові відносини; поняття, завдання, права та 

обов'язки Державної фіскальної служби України; митний контроль; гарантії 

забезпечення виконання зобов’язань перед Державною фіскальною службою 

України; митна статистика; митне оформлення і митне декларування; митно-

тарифне та нетарифне регулювання; переміщення та пропуск через митний 

кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів; митні 

процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними 

видами транспорту; митні режими; порушення митних правил та 

відповідальність за них; провадження у справах про порушення митних 

правил; 

вміти: 

набувати навички у сфері правового регулювання державної митної 

справи; застосовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі; 

аналізувати ситуації з митних питань і правильно їх вирішувати; 

виокремлювати елементи структури матеріально-правової норми права та 

складові колізійної норми права; виявляти співвідношення змісту норм 

міжнародного і національного права; тлумачити зміст норми національного 

законодавства, використовуючи базові поняття правознавства.  
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 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І.  

Загальні засади державної митної справи 

Тема 1. Розвиток діяльності митної справи України 

Становлення кримінально-правової охорони оподаткування зовнішньої 

торгівлі України і відповідальності за це у кримінальному законодавстві 

царської Росії, колишньому радянському Союзі, Україні. Митна справа 

Київської Русі. Митниця в часи Запорізької січі. Митниця в часи царської 

Росії. Митниця в Союзі РСР. Митна справа в незалежній Україні.  

Митне право України. Поняття, предмет і метод митного права. 

Взаємозв’язок митного права з іншими галузями права. 

Система митного права: принципи і критерії її побудови. Джерела 

митного права: поняття, види і коротка характеристика.  

Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення 

державної митної політики. Основні напрямки державної митної політики 

України. Принципи здійснення державної митної справи. Співвідношення 

митної справи та митної політики. 

Роль митного права в економіці України та значення кримінального 

закону в охороні митно-податкових відносин.  

 

Тема 2. Митний контроль 

Організація митного контролю. Поняття, форми, види і правова 

регламентація митного контролю. Мета митного контролю. Зони митного 

контролю. Суб'єкти та об'єкти митного контролю. Здійснення митного 

контролю. Особливі процедури митного контролю. 

Технічні засоби митного контролю. Митна експертиза. Валютний 

контроль і компетенція митних органів по його здійсненню. Типова схема 

організації митного контролю товарів і транспортних засобів. Документи і 

відомості, які необхідні для митного контролю. Вимоги до документів для 

митного контролю транспортних засобів. Період перебування товарів та 

інших предметів під митним контролем. 
Митний контроль на водному транспорті. Митний контроль на 

залізничному транспорті. Організація митного контролю за міжнародними 
авіаперевезеннями. Митний контроль за автомобільними перевезеннями. 
Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон 
України. 

Залучення спеціалістів та експертів для здійснення митного контролю. 

Огляд та перегляд транспортних засобів, товарів та інших предметів. Огляд 

та перегляд речей. Особистий огляд. 

Ідентифікація товарів, транспортних засобів, приміщень та інших 

місць. Доступ службових осіб митниці на територію чи приміщення 

підприємства. Перевірка фінансово-господарської діяльності учасників 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Вибірковість форм митного контролю. Митне забезпечення. 

 

Тема 3. Митне оформлення і декларування товарів та предметів, 

які переміщують через митний кордон України 

Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються 

через митний кордон України. Митне оформлення: поняття, цілі, види. Місце 

і час здійснення митного оформлення. Етапи митного оформлення.  

Документи, необхідні для здійснення митного оформлення. Мова 

документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного 

оформлення. 

Основні етапи здійснення митного оформлення товарів, які 

переміщують через митний кордон України.  

Види процедур митного оформлення. Принципи провадження митного 

оформлення. Митне оформлення товару, який підлягає обов'язковій 

сертифікації. Спрощений порядок митного оформлення. Порядок 

оформлення, транспортування товарів під митним контролем. Митний 

супровід. Вимоги до обладнання транспортних засобів для перевезення 

товарів під митним контролем. Завершення митного оформлення. Відмова у 

митному оформленні. 

Митне декларування: поняття, принципи, функції, форми і необхідна 

документація. Основні етапи розвитку законодавства у сфері регулювання 

відносин з декларування товарів.  

Митно-правовий статус суб'єктів декларування. Декларант як суб'єкт 

митних правовідносин. Права та обов'язки декларанта.  

Поняття та види митної декларації. Зміна, доповнення та відкликання 

митної декларації. Порядок заповнення уніфікованої митної квитанції. 

Міжнародно-правове регулювання електронного декларування товарів: 

ключові моменти. Практика застосування норм європейського права у сфері 

електронного декларування товарів. 

 

Тема 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків, 

які сплачуються при переміщенні товарів через митний кордон України на 

підставі угод, контрактів зовнішньоекономічної торгівлі. Мито. Види мита. 

Митні пільги, що надаються представництвам іноземних держав, 

міжнародних організацій, представництвам іноземних фірм та офіційним 

особам на території України, а також дипломатичним представництвам 

України, що знаходяться за кордоном. Тарифні пільги (тарифні преференції). 

Сплата митних платежів. Строки сплати митних платежів. 

Забезпечення сплати митних платежів. Стягнення митних платежів і пені. 

Порядок повернення сум митних платежів, помилково або/та надміру 

сплачених. 
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Поняття і правова природа митно-нетарифного регулювання. Підстави 

та порядок застосування заходів митно-нетарифного регулювання. Суб'єкти 

митно-нетарифного регулювання. Нетарифні методи регулювання у 

міжнародній правовій практиці. 

Поняття та класифікація заходів нетарифного регулювання. Правова 

сутність прямих заходів митно-нетарифного регулювання. Правова 

характеристика та класифікація кількісних обмежень. Правові основи 

квотування (контингування). Класифікація квот та контингентів. Поняття та 

правова природа митного ліцензування. Державні закупівлі як непрямі 

заходи нетарифного регулювання. 

Поняття, сутність та класифікація напрямків нетарифного 

регулювання. Поняття, мета та завдання сертифікації імпортних товарів 

(продукції). Порядок випуску у вільний обіг товарів. Контроль державних 

органів у сфері нетарифного регулювання. Спеціальні санкції митно-

нетарифного регулювання. Адміністративні заходи впливу на ціну товару, з 

якої сплачуються податки при переміщенні товарів через митний кордон 

України на підставі угод, контрактів зовнішньоекономічної торгівлі. 

 

Тема 5. Митна статистика 

Митна статистика як складова основ митної справи. Завдання і система 

митної статистики. Об'єкти вивчення митної статистики. 

Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика. Спеціальна митна статистика. 

Місце митної статистики в економічній статистиці. 

 

Тема 6. Митні процедури при переміщенні та пропуску через 

митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших 

предметів 

Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний кордон 

України товарів, транспортних засобів та інших предметів.  Пункти пропуску 

на митному кордоні України, через які переміщуються товари, транспортні 

засоби та інші предмети. Тимчасове зберігання товарів під митним 

контролем. 

Основні принципи переміщення через митний кордон та їх коротка 

характеристика. Засоби та способи переміщення товарів. Правове 

регулювання переміщення через митний кордон України 

несупроводжуваного багажу. Заборони та обмеження щодо переміщення 

окремих товарів через митний кордон України. 

Правові засади переміщення транспортних засобів через митний 

кордон України. Митні процедури на транспорті. Обмеження та заборони на 

ввезення та вивезення транспортних засобів на територію України. Порядок 

пропуску транспортних засобів на митну територію України. Порядок 

вивезення транспортних засобів за межі України.  
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Особливості переміщення через митний кордон України предметів і 

транспортних засобів міжнародних та іноземних організацій, які 

користуються на території України митними пільгами.  

Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів та сприяння 

посадовим особам органів доходів і зборів України у здійсненні митних 

процедур. 

 

Тема 7. Митні режими  
Поняття і сутність митного режиму. Дія митного режиму в часі, 

просторі та за колом осіб. Нормативно-правова база у сфері регулювання 

питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів. Види митних режимів, 

їх класифікація. Вибір і зміна митного режиму. 

Порядок переміщення товарів, цінностей та транспортних засобів в 

умовах митного режиму. Умови переміщення товарів у митному режимі 

імпорту. Умови оформлення та переміщення товарів у митному режимі 

реімпорту. Умови переміщення товарів у митному режимі експорту. Умови 

переміщення товарів у митному режимі реекспорту.  

Порядок та правова специфіка транзитних переміщень. Умови 

переміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення). 

Особливості правового регулювання митного режиму «відмови на користь 

держави». Режими вільної митної зони і митного складу. Митні режими 

митного ліцензійного складу і магазину безмитної торгівлі.  

Митні режими переробки: переробка на митній території, переробка 

поза митною територією. Знищення товарів і відмова від товарів на користь 

держави. 

Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами 

доходів і зборів на підставі гарантій. 

 

Тема 8. Структура та організація діяльності органів доходів і 

зборів України 

Здійснення митної справи. Органи доходів і зборів України, їх 

структура, особливості і специфіка виконання своїх службових обов’язків. 

Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості 

правового статусу. Митниці. Митні пости. Спеціалізовані митні установи й 

організації, порядок їх створення, реорганізації і ліквідації. Митні 

лабораторії. Організація та завдання митної варти.  

Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів 

доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та організацій. Земельні 

ділянки, службовці та побутові приміщення, обладнання та засоби зв’язку 

органів доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та організацій. 

Взаємодія органів доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. 
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Інформування та консультування з питань митної справи. Міжнародне 

співробітництво з питань митної справи. 

Посадові особи органів доходів і зборів України. Прийняття на службу 

до органів доходів і зборів. Обмеження в роботі за сумісництвом та заняття 

підприємницькою діяльністю. Проходження служби в органах доходів і 

зборів України. Система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів доходів і зборів України. Соціальний захист 

працівників органів доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та 

організацій. 

 

Змістовий модуль II. 

Правова регламентація митної діяльності 

Тема 9. Розпорядження товарами, що перебувають під митним 

контролем  

Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і 

зборів. Транзитні перевезення. 

Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення 

товарів, що перебувають під митним контролем. Заходи гарантування 

доставки товарів, що перебувають під митним контролем. Зберігання товарів 

та транспортних засобів на складах митних органів. Розпорядження товарами 

і транспортними засобами.  

Поняття митного брокера. Правове регулювання діяльності митного 

брокера. Поняття митного перевізника. Правове регулювання діяльності 

митного перевізника. 

 

Тема 10. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами 

Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон 

України. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через 

митний кордон, для цілей нарахування податків та зборів. Умови вивезення 

товарів громадянами за межі митної території України. Умови ввезення 

товарів громадянами на митну територію України. 

Переміщення транспортних засобів громадянами. Переміщення 

громадянами іноземної валюти і національної валюти. 

Митний контроль товарів, які переміщуються іноземними 

громадянами, які користуються митними пільгами. 

 

Тема 11. Контроль за переміщенням через митний кордон України 

товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 

Об’єкти права інтелектуальної власності. Порядок митного контролю 

та митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної 

власності. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності.  

Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної 
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власності. Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних 

митного реєстру. Призупинення митного оформлення товарів за ініціативою 

органу доходів і зборів. Спрощена процедура знищення товарів, митне 

оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної 

власності. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної 

влади у сфері захисту права інтелектуальної власності.  

 

Тема 12. Країна походження товару. Митна вартість 

Визначення країни походження товару. Мета визначення країни 

походження товару. Особливості визначення походження товарів. 

Документи, що підтверджують країну походження товару. 

Митна вартість товару. Економічний сенс митної вартості товарів. 

Методи визначення митної вартості товару, що ввозяться (імпортуються) в 

Україну, та порядок їх застосування. Митна вартість товарів, що вивозяться 

(експортуються) з України. Використання відомостей про митну вартість 

товарів. Декларування митної вартості товарів. 

 

Тема 13. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності та верифікація сертифікатів про походження товарів з 

України 

Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі. Класифікація товарів. Надання зразків 

товарів під час здійснення класифікації товарів. 

Верифікація сертифікатів про походження товарів з України. Надання 

зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про 

походження товарів з України. 

 

Тема 14. Порушення митних правил  

Поняття і склад порушень митних правил. Види порушень митних 

правил та їх класифікація. Характеристика окремих видів порушень митних 

правил. 

Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення 

митних правил. Види стягнень за порушення митних правил і деякі 

особливості їх накладення. Строки накладення адміністративних стягнень у 

справах про порушення митних правил. 

 

Тема 15. Провадження у справах про порушення митних правил 

Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних 

правил. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних 

правил. Мова, якою здійснюється провадження. 

Порушення справи про порушення митних правил. Приводи і підстави 

для порушення справи про порушення митних правил.  

Особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних 

правил. Протокол про порушення митних правил. 
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Посадові особи органів доходів і зборів, які здійснюють провадження у 

справі про порушення митних правил. Обставини, що виключають 

можливість здійснення посадовою особою органу провадження у справі про 

порушення митних правил. Процесуальні дії у справі про порушення митних 

правил та порядок їх проведення. 

Розгляд справи про порушення митних правил. Органи, уповноважені 

розглядати справи про порушення митних правил. Порядок проведення 

процесуальних дій у справі про порушення митних правил. 

Докази у справі про порушення митних правил.  

Особи, які беруть участь в провадженні у справах про порушення 

митних правил, їх права та обов'язки.  

Оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

Виконання постанов про накладення стягнення за порушення митних 

правил.  

 

Тема 16. Поняття та основні аспекти кримінально-правової 

охорони зовнішньоекономічної діяльності України 

Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної 

діяльності України. Об’єктивні ознаки складу кримінальних правопорушень 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єктивні ознаки кримінальних 

правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Кваліфікуючі 

ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. Підстави звільнення винних від кримінальної відповідальності. 

Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих органів 

у сфері боротьби з митними кримінальними правопорушеннями. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Митне право» для студентів денної форми навчання напряму підготовки  

6.030401і «Правознавство» 

 

№
 з

/п
 

Назва розділу, модуля, теми 

Кількість годин за 

видами занять 
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м
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а
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а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

1 
Розвиток діяльності митної справи 

України 
3 2 – – – 1 

2 Митний контроль 4 2 – – – 2 

3 

Митне оформлення і декларування 

товарів та предметів, які переміщують 

через митний кордон України 

4 – 2 – – 2 

4 
Митно-тарифне та нетарифне 

регулювання 
3 – 2 – – 1 

5 Митна статистика 1 – – – – 1 

6 

Митні процедури при переміщенні та 

пропуску через митний кордон України 

товарів, транспортних засобів та інших 

предметів 

3 2 – – – 1 

7 Митні режими 4 2  – – 2 

8 
Структура та організація діяльності 

митних органів України 
5 2 2 – – 1 

Усього 27 10 6 – – 11 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 

9 
Розпорядження товарами, що 

перебувають під митним контролем  
3 – 2 – – 1 

 

10 

Особливості пропуску та 

оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон 

України громадянами 

4 2 – – – 
 

2 

11 Контроль за переміщенням через 3 – 2 – – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

митний кордон України товарів, що 

містять об’єкти права інтелектуальної 

власності 

12 
Країна походження товару. Митна 

вартість 
3 2 – – – 1 

13 

Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності та 

верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України 

4 – 2 – – 2 

14 Порушення митних правил 3 2 – – – 1 

15 
Провадження у справах про порушення 

митних правил 
5 2 2 – – 1 

16 

Поняття та основні аспекти 

кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності 

України 

2 – – – – 2 

Усього 27 8 8 – – 11 

Разом із дисципліни 54 18 14 – – 22 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«Митне право» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки  

6.030401і «Правознавство», студентів Черкаського та Херсонського локальних 
центрів дистанційного навчання напряму підготовки 6.030401 і «Правознавство» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 Загальні засади державної митної справи 

1 
Розвиток діяльності митної справи 

України 
3 2 – – – 1 

2 Митний контроль 4 – – – – 4 

3 Митне оформлення і декларування 4 – – 2 – 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

товарів та предметів, які переміщують 

через митний кордон України 

4 
Митно-тарифне та нетарифне 

регулювання 
3 – – – – 3 

5 Митна статистика 1 – – – – 1 

6 

Митні процедури при переміщенні та 

пропуску через митний кордон України 

товарів, транспортних засобів та інших 

предметів 

3 – – – – 3 

7 Митні режими 4 –  – – 4 

8 
Структура та організація діяльності 

митних органів України 
5 2(-)* – – – 3(5) 

Усього 27 4(2) – 2 – 21(23) 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 

9 
Розпорядження товарами, що 

перебувають під митним контролем  
3 – – – – 3 

 

10 

Особливості пропуску та 

оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон 

України громадянами 

4 2 – – – 
 

2 

11 

Контроль за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що 

містять об’єкти права інтелектуальної 

власності 

3 – – – – 3 

12 
Країна походження товару. Митна 

вартість 
3 – – – – 3 

13 

Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності та 

верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України 

4 – – – – 4 

14 Порушення митних правил 3 – – – – 3 

15 
Провадження у справах про порушення 

митних правил 
5 – – 2 – 3 

16 

Поняття та основні аспекти 

кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності 

України 

2 – – – – 2 

Усього 27 2 – 2 – 23 

Разом із дисципліни 54 6 – 4 – 44 

 
* – години, зазначені у дужках, стосуються студентів Черкаського та Херсонського 

локальних центрів дистанційного навчання напряму підготовки 6.030401 і «Правознавство». 

 

 

 



17 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Загальні засади державної митної справи 
 

ТЕМА 1. Розвиток діяльності митної справи України 
 

Основні терміни та поняття: джерела митного права, державна 

митна політика, митна безпека, митна справа, митна територію України, 

митне право, предмет митиного права, метод митного права, система 

митного права, митні інтереси України, норма митного права, 

протекціонізм, фритредерство. 

 

Тема є вступною до вивчення навчальної дисципліни. Перше питання 

теми присвячено з’ясуванню особливостей становлення кримінально-

правової охорони оподаткування зовнішньої торгівлі України і 

відповідальності за це у кримінальному законодавстві царської Росії, 

колишньому радянському Союзі, Україні.  

Вивчення історії розвитку митної справи в колишній царській Росії, 

Радянському Союзі та в Україні свідчить про те, що на всіх етапах розвитку 

держав обкладання товарів митом при їх переміщенні на відповідну 

територію та вивозу за її межі завжди відігравало значну роль. При цьому, з 

одного боку, податкова політика давала можливість у певні періоди 

стимулювати вивіз тих чи інших товарів за кордон, а в інші – обмежувати 

його для розвитку власного підприємництва. Крім того, вона слугувала 

вагомим джерелом для поповнення державного бюджету. 

Так, на початку XX ст. у системі російських державних прибутків 

митні збори займали друге місце після прибутків від торгівлі міцними 

спиртними напоями. Вони складали 14,5% активів прибуткової частини 

бюджету. 

Враховуючи виключну значимість митних платежів за часів царської 

Росії була достатньо розгалудженою система правового впливу на осіб, які 

ухилялися від сплати митних платежів. На винних в таких діяннях згідно з 

Митним статутом 1892 р. накладався штраф в кратному розмірі від суми 

товару і конфісковувався товар. 

Отже, досвід царської Росії в протидії ухилення від сплати митних 

платежів підтверджує важливість вказаної проблеми і необхідність в 

сучасних умовах створювати розгалужену систему протидії ухиленню від 

сплати митних платежів. 

Після Жовтневої революції держава не приділила належної уваги 

митній політиці. При соціалізмі та існуванні державної монополії на 

зовнішню торгівлю економічні збитки від злочинів у зовнішньоекономічній 
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сфері зводились головним чином до збитків від контрабанди. За митні 

правопорушення, пов’язані з несплатою митних платежів, юридична 

відповідальність обмежувалась адміністративним стягненням. 

У 1991 році був прийнятий Митний кодекс України, який встановив 

відповідальність за цілий ряд правопорушень. 

У 1993 року формується кримінальне законодавство, яке передбачає 

відповідальність за посягання на норми законодавства про систему 

оподаткування. 

У ст. 148-2 Кримінального кодексу України (1960 р.) у 1994 р. та 1997 

р. вносяться зміни і доповнення. Кримінальний кодекс України (2001 р.) у ст. 

212 передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухилення від сплати 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Вказана стаття відрізняється 

від попередніх кримінально-правових норм в позитивний бік. 

Податки, збори та інші обов’язкові платежі в Україні складають значну 

частину національного доходу. В 2001 році питома вага цих видів платежів 

складала 56,4% загальної доходної частини Державного бюджету. Митні 

платежі займають майже половину всіх податкових платежів. У 2001 році 

вони займали 27%, а у 2002 році – біля 30% відповідно. Роль кримінального 

закону в захисті митно-податкових відносин важко переоцінити. 

На сьогоднішній день митне право розглядається науковцями як 

самостійна галузь права, що являє собою систему правових норм, що 

регулюють суспільні відносини у галузі митної справи.  

Як і будь-яка інша галузь права, митне право має власний предмет і 

метод правового регулювання, внутрішню будову і джерела.  

У межах другого питання теми необхідно дослідити особливості 

предмета і метода правового регулювання митного права. 

Предмет митного права – це коло однорідних суспільних відносин, 

пов’язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний 

кордон, установленням митного режиму, стягненням митних платежів, 

митним оформленням, митним контролем і іншими заходами проведення 

митної політики в цілому. 

Предметом митного права є суспільні відносини, що мають 

комплексний характер. Це коло відносин, обумовлене самим змістом і 

структурою митної справи: регламентований порядок і умови переміщення 

товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне 

оформлення; застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; справляння митних платежів; ведення 

митної статистики; обмін митною інформацією; ведення Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; здійснення відповідно 

до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на 

митну територію України; запобігання та протидія контрабанді, боротьба з 

порушеннями митних правил; організація і забезпечення діяльності органів 

доходів і зборів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики 

у сфері державної митної справи. 
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Досліджуючи особливості метода правового регулювання митного 

права, слід мати на увазі, що в митно-правовому регулюванні превалює 

імперативний метод (метод владних приписів). Він виявляється у 

встановленні різних обов’язкових приписів, заборон і обмежень. 

Установлення заборон у митному праві тісно пов’язане із 

забезпеченням державної безпеки, необхідністю забезпечення суспільного 

порядку, життя і здоров’я людини, моральності населення, права власності, 

охорони навколишнього природного середовища. Правові форми заборон у 

митній сфері різноманітні. Виконання заборон забезпечується встановленням 

кримінальної і адміністративної відповідальності. Розкриває зміст і 

призначення імперативного методу також тарифне і нетарифне регулювання. 

Система митного права передбачає поділ юридичних норм цієї галузі 

на головні частини, основні розділи, інститути й норми. Митне право 

об’єднує три частини: загальну, особливу, спеціальну. 

Загальна частина митного права включає митні правові норми, у яких 

виражені загальні положення, що стосуються правового регулювання всієї 

сукупності суспільних відносин у сфері митної справи. До складу Загальної 

частини входять інститути: правовий статус митних органів; державна 

служба в митних органах; митно-правовий статус осіб, які переміщують 

товари й транспортні засоби через митний кордон; форми й методи митної 

діяльності тощо.  

Особлива частина митного права містить такі митно-правові інститути: 

переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів; митні 

режими; митні податки й збори; митний контроль; митне оформлення; 

ведення митної статистики; провадження у справах про порушення митних 

правил тощо.  

Спеціальна частина митного права включає питання, присвячені 

міжнародному митному співробітництву митної служби.  

Джерела митного права – різноманітні зовнішні форми вираження 

норм митного права, які встановлюють загальні правила поведінки суб'єктів у 

митній сфері.  

Четверте питання теми присвячено, зясуванню змісту поняття 

«державна митна політика», аналізу напрямів і форм її здійснення. 

Слід мати на увазі, що новий Митний кодекс України закріпив 

легальну дефініцію поняття «державна митна політика» – це система 

принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів 

та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, 

захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до 

світової економіки (ст. 5 МКУ). Державна митна політика є складовою 

частиною державної економічної політики. 

Цілями митної політики є забезпечення прав людини, свободи 

пересування особистості та міжнародних контактів, високий рівень 

економічного обігу між державами, залучення додаткових коштів для 

формування бюджету.  
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Необхідно мати на увазі, щзо існують дві основні форми митної 

політики: протекціоністська та політика вільної торгівлі. Протекціоністська 

митна політика спрямована на створення найбільш сприятливих умов для 

розвитку вітчизняного виробництва та внутрішнього ринку, її основні цілі 

досягаються шляхом запровадження високого рівня митного обкладення на 

імпортовані товари.  

На відміну від протекціонізму, політика вільної торгівлі або  

фритредерство (від англ. freetrade – вільна торгівля) припускає мінімальний 

рівень обкладення митом і спрямована на заохочення ввозу іноземних товарів 

на внутрішній ринок країни. Тарифна політика при фритредерстві, як 

правило, стабільна. Тарифи мають низькі, інколи символічні ставки, а митні 

надходження до бюджету формуються лише на основі декількох статей. 

Формування сучасної митної політики України враховує стан її 

економіки, геополітичне становище та необхідність залучення іноземних 

інвестиції, що не можливо зробити без політики фритредерства. Це 

пояснюється тим, що через країну проходять великі міжнародні транспортні 

артерії і Україна по суті є великим транспортним коридором. Будь-які спроби 

ускладнити пересування товарів по цих транспортних коридорах можуть 

призвести до тяжких наслідків для економіки. В той же час простежується 

тенденція до протекціонізму і захисту інтересів національного 

товаровиробника. На митну політику України впливають й суб'єктивні 

чинники, й геополітичні тенденції, які змушують враховувати національні 

інтереси в митній політиці, захищати економічні інтереси як країни у цілому, 

так і її окремих регіонів. На наш погляд, можна стверджувати, що Україна 

при здійсненні митної політики вимушена балансувати між двома 

вищеназваними формами. 

Пріоритетними напрямками митної політики у внутрішньополітичній 

сфері є: забезпечення неухильного додержання прав і законних інтересів 

господарюючих суб'єктів та громадян, захисту інтересів держави; 

модернізація митних органів України; забезпечення прозорості в діяльності 

органів митної служби, прийнятті управлінських рішень, інформованості 

населення України з питань митного регулювання, зміцнення на цій основі 

його довіри до посадових осіб митних органів; недопущення 

неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, 

речовин і матеріалів; протидія митним правопорушенням.  

Основними напрямами митної політики у зовнішньополітичній сфері є 

проведення активної міжнародної політики України з метою: створення 

сприятливих умов для прогресивного економічного та соціального розвитку 

України; забезпечення повноправної участі України в діяльності Всесвітньої 

митної організації та інших міжнародних організаціях; участь у заходах 

пов'язаних з протидією поширенню зброї, засобів її доставки, військового 

спорядження; поглиблення транскордонного співробітництва; адаптація 

законодавства України у митній сфері до законодавства Європейського 

Союзу. 
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У межах даної теми доцільно розглянути проблему співвідношення 

поняття «митна політика» і поняття «митна справа», оскільки вони не є 

тотожними, хоча нерозривно пов’язані між собою.  Митна політика – ширше 

поняття, ніж митна справа, оскільки митна справа – це тільки засіб реалізації 

державної митної політики, яка визначає основні цілі, завдання і функції 

митної справимонографія. 

Дослідивши питання першої теми, студенти отримають загальне 

уявлення про митне право та його предмет, які вивчатимуть впродовж усієї 

дисципліни. 

 

План лекційного заняття 

1. Становлення кримінально-правової охорони оподаткування 

зовнішньої торгівлі України.  

2. Поняття, предмет і метод митного права. 

3. Система митного права і джерела митного права. 

4. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення 

державної митної політики. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Державна митна політика:поняття, напрями і форми здійснення 

державної митної політики.  

2.Основні напрямки державної митної політики України. 

3.Зміст державної митної справи.  

4.Принципи здійснення державної митної справи. 

5.Співвідношення митної справи та митної політики. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми
1
. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1.Визначення: «національні інтереси України, забезпечення та 

реалізація яких досягається шляхом здійснення державної митної справи» 

відповідає поняттю: 

а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України; 

в) митна безпека; 

2.2. Визначення: «стан захищеності митних інтересів України» 

відповідає поняттю: 

                                                 
1 Складання словника повинно слугувати засвоєнню категоріального апарату 

Муніципального права та не є самоціллю. З огляду на це, до словника слід вносити 

терміни, яких ви не знаєте (з числа згаданих на початку кожної теми). Найважливіші й 

найскладніші терміни ви можете знайти в кінці посібника, решту термінів, які є 

загальнопоширеними, потрібно занотовувати під час вивчення теми з тексту 

підручників і посібників. 
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а) державна митна політика; 

б) митні інтереси України; 

в) митна безпека; 

2.3. Визначення: «територія України, зайнята сушею, територіальне 

море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних 

митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній 

(морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна 

юрисдикція України» відповідає поняттю: 

а) митний кордон України; 

б) митна територію України; 

в) митна зона; 

2.4. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, 

що передбачені Митним кодексом та іншими законами України, 

застосовуються: 

а) правила міжнародного договору України; 

б)  правила Митного кодексу;  

в) правила інших законів України; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Знайдіть у нормативно-правових актах митного права та випишіть 

імперативні та диспозитивні, уповноважуючі, зобов’язальні та заборонні, 

регулятивні та охоронні норми. 

Необхідно, користуючись списком нормативно-правових актів, 

наведених до теми, проаналізувати норми кількох із них після того, як ви 

ознайомилися з теоретичними питаннями, винесеними на самостійне 

опрацювання. Достатньо виписати по 1–2 зразки правових норм кожного 

виду та  стисло аргументувати свою позицію щодо їх віднесення до тієї чи 

тієї категорії. 

3.2. Громадянин Петренко, маючи намір виїхати на декілька днів для 

відвідування хворого родича, який проживає в сусідній Ростовській області, 

звернувся до інспектора митного поста із запитанням про порядок 

тимчасового виїзду за межі України фізичних осіб, про можливу кількість 

вивезення валюти і лікарських засобів. Інспектор відмовився відповідати на 

ці запитання. Відмову мотивував тим, що митні органи не зобов’язані 

інформувати громадян про зміст нормативних актів у сфері митної справи. 

Про їх зміст громадянин може ознайомитись у відповідних нормативних 

актах. 

Чи правомірна відмова інспектора митного поста?  

Яким є порядок опублікування та оприлюднення митних нормативно-

правових актів? 

 

Інформаційні джерела: 1-8, 11, 13, 37, 41, 46, 49, 65, 68, 73, 79, 94, 97. 
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ТЕМА 2. Митний контроль 

 
Основні терміни та поняття: митний контроль, зона митного 

контролю, режим зони митного контролю, формато-логічний контроль, 

контроль співставлення, управління ризиками, контроль із застосуванням 

системи управління ризиками. 

 

Опрацьовуючи цю тему, потрібно виходити з того, що митному 

контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються 

через митний кордон України. 

Поняття «митний контроль» означає сукупність заходів, що 

здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою 

забезпечення додержання норм Митного кодексу України 2012 р., законів та 

інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних 

договорів України. 

Здійснення митного контролю передбачає проведення митних 

процедур, тобто операцій, пов’язаних зі здійсненням митного контролю за 

переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України. 

Митний контроль обмежується достатньо мінімальним переліком митних 

процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з 

питань митної справи. 

Робота по виконанню митного контролю потребує відповідної 

організації. Операції, які здійснюються в процесі митного контролю 

підлягають упорядкуванню та відображенню в законодавчих та нормативно-

правових актах, а також наказах та розпорядженнях митної системи України, 

які передбачають організацію митного контролю та митного оформлення у 

вигляді технологічних схем, порядків, положень та правил, які визначають 

правову основу та послідовність дій посадових осіб органів доходів і зборів. 

Форми митного контролю: 

1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого 

контролю; 

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних 

засобів, особистого огляду громадян); 

3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через 

митний кордон України; 

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 

5) огляду 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 Митного кодексу України 2012 р. та інших законів 

України покладено на органи доходів і зборів; 

6) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон 
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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 органу доходів і зборів. 

9) використання інших форм, передбачених Митним кодексом та 

іншими законами України з питань митної справи. 

Подання органам доходів і зборів документів та відомостей, 

необхідних для здійснення митного контролю покладається на осіб, які 

переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи 

провадять діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів. 

Документи перевіряють посадові особи органів доходів і зборів до 

прийняття рішення про пропуск товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України, або рішення про їх випуск та використання у відповідності 

до обраного митного режиму. 

Підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення 

товарів і транспортних засобів є подання перевізником, експедитором чи 

уповноваженою особою оригіналів документів. 

З метою забезпечення здійснення органами доходів і зборів митного 

контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через 

митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, 

попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил, у 

пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги 

на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, 

на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, 

а також в інших місцях, визначених органами доходів і зборів, створюються 

зони митного контролю. 

Зона митного контролю – це спеціально відведене місце, де органи 

доходів і зборів здійснюють необхідні митні формальності по відношенню до 

зовнішньоекономічних вантажів та транспортних засобів, які ці вантажі 

перевозять. 

Режим зони митного конролю – це встановлені законодавством 

України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо 

перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування 

будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у зоні митного 

контролю. 

Посадові особи органів доходів і зборів під час виконання службових 

особвязків мають право застосовувати спеціальні засоби. 

3 метою здійснення митного контролю після випуску товарів органи 

доходів і зборів мають право направляти письмові запити та отримувати 

документи або їх засвідчені копії, інформацію (у тому числі в електронній 

формі), що стосуються переміщення товарів, транспортних засобів 
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комерційного призначення через митний кордон України, випуску товарів та 

їх використання на митній території України або за її межами. 

Особи, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного 

призначення через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль 

за якою покладено на органи доходів і зборів, зобов’язані надавати органам 

доходів і зборів документи та відомості, необхідні для здійснення митного 

контролю, в усній, письмовій та/або електронній формі. Правоохоронні 

органи, фінансові установи, податкові та інші контролюючі органи України 

відповідно до законодавства на письмові запити органів доходів і зборів або з 

власної ініціативи інформують органи доходів і зборів про наявні відомості, 

необхідні для здійснення митного контролю. 

 

План лекційного заняття 
1. Організація митного контролю. 

2. Зони митного контролю.  

3. Здійснення митного контролю. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Митний контроль на водному транспорті.  

2.Митний контроль на залізничному транспорті.  

3.Організація митного контролю за міжнародними авіаперевезеннями.  

4.Митний контроль за автомобільними перевезеннями.  

5.Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний 

кордон України. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення 

додержання законодавства з питань державної митної справи та 

міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються: 

а) митницями (митними постами); 

б) органами внутрішніх справ; 

в) органами прокуратури. 

2.2. У разі ввезення на митну територію України товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення митний контроль 

розпочинається: 

а) через годину після перетинання ними митного кордону України; 

б) з моменту перетинання ними митного кордону України; 

в) через три години після перетинання ними митного кордону України. 

2.3. У разі вивезення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення за межі митної території України митний контроль 

розпочинається: 
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а) з моменту пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення для митного оформлення та їх декларування; 

б) через три години після пред’явлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення для митного оформлення та їх декларування; 

в) через годину після пред’явлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення для митного оформлення та їх декларування; 

2.4. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих 

товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може 

перевищувати: 

а) 100 календарних днів, 

б) 150 календарних днів, 

в) 180 календарних днів. 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. При проходженні митного контролю в аеропорту м.Бориспіль 

іноземний громадянин, що має дипломатичний паспорт, на прохання 

інспектора митниці відмовляється пред’явити до огляду свій багаж.  

Яким чином має вчинити інспектор?  

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми права. 

3.2. Громадянин України Цапенко при виїзді у приватних справах 

пред’являє на митний контроль: 5 золотих виробів для особистого 

користування, серед яких старовинний кишеньковий годинник у золотому 

корпусі, 2 золотих персні без державної проби; кавовий порцеляновий сервіз; 

6 000 дол. США. Крім того, Цапенко пред’являє виїзну декларацію 2-річної 

давності на 2 000 дол. США.  

Що і на яких умовах може бути пропущено через державний кордон? 

 

Інформаційні джерела: 6, 11, 19, 21, 28, 46, 48, 49, 52, 76, 85, 100. 

 

ТЕМА 3. Митне оформлення і декларування товарів та 

предметів, які переміщують через митний кордон України 
 

Основні терміни та поняття: митне декларування, митне 

оформлення, митні формальності, митна декларація, відмова у митному 

оформленні, декларант, тимчасова митна декларація, попередня митна 

декларація, періодична митна декларація, додакткова митна декларація. 

 

Починати вивчення теми необхідно з детального визначення сутності 

поняття «митне оформлення», яке слід розуміти як сукупність 

організаційних та технічних заходів, що пов’язані із закріпленням результатів 

митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщують через 

митний кордон України. 
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Митне оформлення товарів та транспортних засобів є вимогою, 

виконання якої є обов’язковим для реалізації права всіх фізичних та 

юридичних осіб на ввезення в Україну або (та) вивезення з України товарів, 

транспортних засобів та особистих речей. 

Усі товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний 

кордон України, підлягають митному оформленню, за виключенням випадків 

передбачених Митним кодексом України. 

Необхідно звернути увагу, що діє загальне правило, при якому митне 

оформлення здійснюється у спеціально визначених для цього місцях у зоні 

діяльності органу доходів та зборів України, в якому знаходиться відправник 

або одержувач товарів. 

Зона діяльності органу доходів і зборів України встановлюється 

митною системою України. Розподіл зон діяльності в митниці між митними 

підрозділами (митними посатами, вантажними, вантажно-пасажирськими 

відділами) проводиться наказом начальника органу доходів і зборів України. 

Для проведення зовнішньоекономічних операцій підприємство має 

стати на облік в органі доходів і зборів України. Постановка на облік 

проводиться за місцем розташування суб’єкта ЗЕД. 

Як правило, митне оформлення товарів та транспортних засобів 

суб’єктів ЗЕД (крім випадків переміщення відповідно до митного режиму 

транзиту) проводиться за місцем державної реєстрації, тобто у митному 

підрозділі, де вони взяті на облік. 

Митне оформлення розпочинається після подання органу доходів і 

зборів України митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення 

митного контролю та митного оформлення документів, відомостей щодо 

товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню 

Засвідчення органом доходів і зборів України прийняття товарів, 

транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного 

оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на 

митній декларації та товаросупровідних документах. 

До початку митного оформлення необхідно віднести наступні 

процедури: 

- подання органу доходів і зборів України митної декларації 

встановленої форми, яка повинна бути заповнена у відловідності до порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України та центральним органом 

виконавчої влади в галузі митної справи; 

- перелік документів необхідних для проведення митною 

оформлення визначається митним режимом відповідно до якого проводиться 

оформленння та встановлюється КМ України 

- до відомостей, які необхідно довести органу доходів і зборів 

України, необхідно віднести інформацію про місцезнаходження товарів та 

транспортних засобів, про готовність до митного контролю, відомості про 

особу, що надає товари та транспортні засоби до митного контролю, тощо; 

- засвідченням прийняття до оформлення митної декларації і 
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проставлення на ній та на товаросупровідних документах певного митного 

забезпечення; 

- проставлення відтисків митного забезпечення на декларації 

посадовою особою органу доходів і зборів України є моментом, після якого 

наступає юридична відповідальність декларанта за відомості, що заявлені у 

декларації. 

Декларант має право бути присутнім при проведенні митного 

оформлення товарів та транспортних засобів, які подані ним для митного 

контролю органу доходів і зборів України. 

Слід мати на увазі, що в якості декларантів можуть виступати: фізичні 

особи, які самостійно переміщують через митний кордон товари, транспортні 

засоби, особисті речі або їх представники; юридичні особи, які мають намір 

провести митне оформлення вантажів, що їм належать; митні брокери, які 

мають ліцензію на право декларування вантажів, що належать іншим 

юридичним особам. 

Для здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів 

можуть залучатись спеціалісти митної лабораторії та інших уповноважених 

підприємств, для вирішення питань, що вимагають спеціальних знань. У 

таких випадках призначаються відповідні дослідження, для проведення яких 

митні органи вправі відбирати проби і зразки товарів. 

Під зразком товару варто розуміти одиницю продукції, що є 

тотожною по структурі, складу і властивостям усієї партії товару. 

Під пробою розуміється оптимально необхідна частина зразка товару 

тотожна по складу і властивостям всьому об’єкту дослідження. 

При одержанні інформації про можливе невиконання у повному обсязі 

договірних зобов’язань відправником або перевізником вантажу, щодо якості 

або кількості імпортуємих товарів, МК України передбачене право 

підприємств складати відповідні комерційні або інші акти. 

Комерційний акт – це документ, що засвідчує нестачу, ушкодження 

чи псування вантажу або багажу, що складається в пункті їхнього 

призначення. Зазначений акт служить підставою для пред’явлення 

одержувачем вантажу (багажу) претензії для відшкодування збитків. 

У цивільному праві претензії покупця (замовника) до виробника 

продукції (постачальника, підрядчика) у зв’язку з виявленими в ній 

дефектами і (чи) некомплектністю, оформлені відповідними актами 

називається рекламацією (від лат. reclamatio - голосне заперечення, 

несхвалення). Тому в деяких випадках зазначені акти називають 

рекламаційними. Рекламація приймається, якщо вона викликана 

конструктивно-технологічними недоліками, дефектами виробу і 

комплектуючих його елементів. Рекламація, відхиляється, якщо вона 

пов’язана з неправильним транспортуванням чи експлуатацією товарів. 

Митне оформлення здійснюється органом доходів і зборів України, як 

правило, протягом однієї доби з часу пред’явлення товарів і Транспортних 

засобів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та 
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всіх необхідних документів і відомостей. 

Митне оформлення вважається завершеним після виконання органом 

доходів і зборів України митних процедур, визначених ним на підставі 

Митного кодексу України відповідно до заявленого митного режиму. 

У разі відмови у митному оформленні предметів посадова особа органу 

доходів і зборів України має проінформувати особу, що подала декларацію, 

про причини відмови. Документальним підтвердженням зазначеної відмови є 

картка відмови у пропуску на митну територію України чи митному 

оформленні товарів та інших предметів. 

Під декларуванням у митному законодавстві розуміється заява 

митниці за встановленою формою (письмовою, усною чи іншою) точних 

відомостей про товари і транспортні засоби, необхідних для здійснення 

митного оформлення і проведення митного контролю. Як правило, 

декларування здійснюється в наступних основних випадках: 

а) при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний 

кордон України; 

б) при зміні митного режиму (наприклад, у випадку, коли товар, що 

зберігався на митному складі, продається покупцю, режим митного складу 

міняється на режим випуску для вільного використання); 

в) в інших випадках, обумовлених актами чинного митного 

законодавства (наприклад, товари, розміщені відповідно до митного режиму 

митний склад, підлягають повторному митному оформленню, що передбачає 

подачу нової митної декларації, при анулюванні ліцензії на право відкриття 

та експлуатації митного ліцензійного складу та ліквідації митного 

ліцензійного складу). 

Результати декларування товарів і транспортних засобів можуть бути 

використані посадовими особами органу доходів і зборів України в різних 

цілях, а саме: правоохоронних (для боротьби з контрабандою й іншими 

порушеннями митних правил), податкових (як податкову декларацію), для 

адміністративного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (з метою 

здійснення квотування, ліцензування і т.д.), організації інших видів 

державного контролю на митному кордоні (ветеринарного, фітосанітарного, 

екологічного, радіологічного і т.д.), ведення зовнішньоторговельної (митної) 

статистики і інші. 

Основними формами декларування є письмова й усна. 

Як правило, усне декларування допускається при митному оформленні 

ручної поклажі й особистого багажу пасажирів. 

Громадяни, які в’їжджають (виїжджають) в Україну, здійснюють 

декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон 

України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які 

декларуються в обов’язковому порядку, або предметів в обсягах, що 

підлягають оподаткуванню. 

Вантажна митна декларація – письмова заява встановленої форми, що 

подається органу доходів і зборів України й містить відомості про товари, які 
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переміщуються через митний кордон України, та митний режим, у який вони 

заявляються, а також інформацію, потрібну для здійснення митного 

контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, 

зборів та інших платежів. 

Типи декларацій: 

1. Митна декларація, заповнена у звичайному порядку. 

Під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, 

розуміється митна декларація, що містить обсяг відомостей (даних), 

достатній для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення у заявлений митний режим. 

За рішенням митного органу митне оформлення та випуск товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного 

режиму експорту може здійснюватися без їх пред’явлення органу доходів і 

зборів України, якому подано митну декларацію, заповнену у звичайному 

порядку. Рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення без їх пред’явлення органу доходів і зборів 

України або про необхідність такого пред’явлення приймається органом 

доходів і зборів України на основі результатів аналізу ризиків у строк не 

більше чотирьох робочих годин з моменту прийняття митної декларації. 

2. Тимчасова та періодична митні декларації. 

Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі 

митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і 

транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, 

безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім 

товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари 

можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання 

органу доходів і зборів України тимчасової чи неповної декларації та під 

зобов’язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному 

порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг. 

3. Попередня митна декларація. 

До ввезення товарів на митну територію України декларантом може 

подаватися до відповідного попередня митна деклаоаиія. 

Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну 

територію України підакцизних товарів є обов’язковим. 

Попередня митна декларація (інший документ, що може 

використовуватися замість митної декларації відповідно до Митного кодексу 

України 2012 р.) подається до ввезення в Україну товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після 

їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території 

пункту пропуску через державний кордон України  

Попередня лекліірпиія є одним із видів документів контролю за 

доставкою вантажів. які за своєю суттю являють собою гарантію перед 

Державою стосовно встановлених нею для підприємств та гро мадян 
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обов’язків. 

4. Додаткова декларація. 

У разі подання попередньої, тимчасової або періодичної митної 

декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, 

визначених відповідно до Митного кодексу України 2012 р.. подати органу 

доходів і зборів України додаткову декларацію, яка містить точні відомості 

про товари, задекларовані за попередньою. тимчасовою або періодичною 

митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за 

митною декларацією, заповненою у звичайному порядку. 

5. Документи, що використовуються для декларування товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення у митний режим транзиту. 

Для декларування у митний режим транзиту товарів, що 

переміщуються будь-яким видом транспорту, крім деяких випадків, 

використовується митна декларація (у тому числі попередня митна 

декларація). 

Випадки використання документів при декларування у митнй режим 

транзиту товарів: 

1) У разі транзиту в межах одного пункту пропуску або для 

декларування товарів, що не є підакцизними, залежно від виду транспорту 

замість митної декларації може використовуватися авіаційна вантажна 

накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading). 

2) Для декларування товарів, що не є підакцизними, замість митної 

декларації залежно від виду транспорту може використовуватися накладна 

УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, 

СІМ/SМGS), книжка МДП (Carnet TIR). 

3) Незалежно від виду транспорту для декларування у митний режим 

транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення може 

використовуватися книжка А.Т.А. або книжка СРD. 

4) У випадках, передбачених міжнародними договорами України. 

укладеними відповідно до закону, для декларування у митний режим 

транзиту товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

використовуються документи, передбачені такими договорами. 

Отже, етапам митного оформлення є: 

І. Прийняття ВМД до оформлення: 

ІІ. Митний контроль: 

ІІІ. Завершення митного контролю й митного оформлення. Видача 

оформлених документів декларанту. 

Глибоке вивчення теми, присвяченої положення митного оформлення 

товарів, які переміщуються через митний кордон України, та митному 

декларуванню є запорукою подальшого успішного оволодіння навчальним 

матеріалом дисципліни. 
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План семінарського заняття 

1. Загальні положення митного оформлення товарів, які 

переміщуються через митний кордон України. 

2. Етапи митного оформлення.  

3. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна 

документація. 

4. Учасники митного оформлення. Декларант, його права і обов'язки. 

5. Міжнародно-правове регулювання електронного декларування 

товарів. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Митне оформлення: поняття, цілі, види. Місце і час здійснення 

митного оформлення.  

2. Спрощений порядок митного оформлення. 

3. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна 

документація.  

4. Особа, уповноважена на декларування. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Митне оформлення вважається завершеним: 

а) після виконання всіх митних формальностей, визначених Митним 

кодексом відповідно до заявленого митного режиму; 

б) через 72 години після початку митного оформлення; 

в) після перетину державного кордону; 

2.2. При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів 

подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих 

товарів органу доходів і зборів, яким оформлена така попередня митна 

декларація, є: 

а) обов’язковими; 

б) необов’язковими; 

в) непотрібними; 

2.3. До ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці 

товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску 

через державний кордон України, може подаватись: 

а) тимчасова митна декларація; 

б) попередня митна декларація; 

в) періодична митна декларація; 

2.4. Ввезення товару на територію України за попередньою митною 

декларацією дозволяється: 

а) протягом 10 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів; 

б) протягом 20 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів; 
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в)  протягом 30 днів з дати її оформлення органом доходів і зборів; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Зобразіть схему митного оформлення давальницької сировини 

українського замовника, вивезеної з митної території України та повернення 

в Україну готові продукції. 

3.2. Підприємець Григоренко, зареєстрований як суб’єкт зовнішньо-

економічної діяльності, власним транспортним засобом увозив на митну 

територію України лакофарбові товари виробництва Польщі. На початку 

митного оформлення він подав у пункті пропуску товар, оформив 

декларацію, надав усі необхідні документи. Однак через те, що посадова 

особа митного органу ретельно оглядала товар, вимагаючи розпакувати його, 

а також застосовувала при цьому технічні засоби митного контролю, 

Григоренко, побоюючись виявлення в одній із валіз незадекларованих 

канцелярських виробів, заявив, що він не бажає проходити митне 

оформлення й має намір повернутися на митну територію Польщі. Інспектор 

митниці повідомив, що переміщення через митний кордон України товарів, 

які належали Григоренку, було вже розпочато й згідно з вимогами Митного 

кодексу України необхідно закінчити митне оформлення зі сплатою всіх 

належних митних платежів. Григоренко заперечував, стверджуючи, що він 

ще не перетнув митного кордону, а тому може сам вирішувати чи в’їжджати 

йому в Україну.  

Як треба розуміти термін “перетин митного кордону”?  

Яким чином може бути вирішена спірна ситуація?  

 

Інформаційні джерела: 6, 7, 22, 28, 34, 39, 40, 46, 48-50. 

 

ТЕМА 4. Митно-тарифне та нетарифне регулювання  
 

Основні терміни та поняття: адвалерне мито, антидемпінгове 

мито, демпінг, заходи нетарифного регулювання, зовнішньоекономічна 

діяльність, кількісні обмеження, компенсаційне мито, ліцензування 

зовнішньоекономічних  операцій, митне регулювання, митні платежі, 

митний тариф, митний статус товарів, митно-тарифні заходи, мито, 

нетарифне регулювання, субсидований імпорт, умовне звільнення від 

оподаткування митними платежами. 

 

Вивчення питань даної теми необхідно починати із встановлення, що 

митна політика є системою принципів і напрямів діяльності держави у сфері 

забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-

тарифних і нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі. 

Джерелом принципів формування митної політики, як і митного права, 

виступають нормативно-правові акти. 

Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» передбачено, 



34 

що суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти 

господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

керуються такими принципами: 

- суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- свободи зовнішньоекономічного підприємництва; 

- юридичної рівності і недискримінацїї; 

- верховенства закону; 

- захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

- еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та 

вивезенні товарів. 

Слід мати на увазі, що заходи регулювання зовнішньої торгівлі 

спрямовуються на досягнення економікою країни певних переваг на 

світовому ринку і на захист внутрішнього ринку від конкуренції іноземних 

товарів та є складовою зовнішньоекономічної політики держави. 

Відповідно до обраних форм регулювання зовнішньої торгівлі 

політику держави можна поділити на політику протекціонізму та політику 

вільної торгівлі (про що вже йшлося в межах першої теми). 

Протекціонізм і вільна торгівля повинні бути пристосовані до 

конкретних економічних умов й бути готовими оперативно реагувати на 

зміну обставин. 

Митно-тарифні заходи будь-якої держави, що здійснює радикальні 

економічні перетворення, мають слугувати таким головним цілям: 

- створювати рівні умови для вітчизняних та іноземних імпортерів, 

передбачаючи при цьому можливість застосування тимчасових заходів 

захисту національних виробників, які здійснюють перебудову виробництва, 

його раціоналізацію і реструктуризацію, впроваджують нові методи 

управління з метою підвищення конкурентоспроможності; 

- забезпечувати належний рівень надходжень до державного бюджету 

і тим самим підтримувати зусилля уряду, спрямовані на досягнення 

макроекономічної стабілізації; 

- регулюванню впливу іноземних товарів на ринок України з метою 

розвитку рівної та справедливої конкуренції; 

- сприянню структурній перебудові національної економіки України; 

- вирішенню торговельно-політичних завдань у взаємовідносинах 

України з іноземними державами, союзами та групами; 

- забезпеченню реалізації фіскальної функції митного тарифу. 

Україна, як країна з перехідною економікою, має приділяти особливу 

увагу зовнішнім джерелам надходжень до державного бюджету, оскільки 

перебудова економіки упродовж останніх років призвела до падіння 

виробництва, а це зменшує базу податкових надходжень від внутрішніх 

джерел. Але це не означає, що Україна, котра перебуває на стадії економічної 

трансформації, має використовувати максимальні ставки мит на імпорт 



35 

товарів. Світовий досвід переконує, що ефективний рівень тарифів не 

повинен перевищувати 5-6%. 

Система митно-тарифного регулювання реалізує базові (основні) 

функції: економічну, політичну, фіскальну, регулятивну, охоронну та 

адміністративну. 

Законодавством України у сфері митно-тарифного регулювання 

визначено: 

- принципи формування митного тарифу та інших видів мита і 

податків (сталість, передбачуваність, можливість оперативного реагування); 

- види ставок, що застосовуються (адвалорні, специфічні або 

комбіновані); 

- рівень ставок мита та інших видів еквівалентних мит, податків і 

зборів, що застосовуються при експорті/імпорті; 

- порядок справляння мита (на загальній, пільговій, сезонній або 

преференційній основі тощо); 

- характер побудови та рівень деталізації товарної номенклатури; 

- перелік товарів і країн, які підпадають під дію національної схеми 

преференцій. 

Митно-тарифна політика України упродовж 1993-2013 років пройшла 

кілька етапів свого розвитку – від застосування заходів ліберальної тарифної 

політики до політики селективного протекціонізму. 

Формування митного тарифу здійснюється з огляду на реальний стан 

економіки країни з урахуванням таких чинників: конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції, можливості внутрішнього виробництва й терміни 

освоєння продукції, ступінь дефіцитності товару, рівень його виробничої та 

соціальної значущості, збереження і створення нових робочих місць, 

можливість залучення іноземних та стимулювання внутрішніх інвестицій 

тощо. 

Під митними платежами слід розуміти кошти, які отримані внаслідок 

сплати різних видів платежів, що стягуються митними органами з осіб, що 

переміщують товари, транспортні засоби та інші предмети через митний 

кордон України. Вони складаються з мита, податку на додану вартість, 

акцизних зборів, за виконання покладених на митницю обов’язків, митних 

зборів за надання послуг у галузі митної справи. 

Заходи нетарифного регулювання є одним з інструментів регулювання 

зовнішньоторговельної політики держави. Ці заходи, на перший погляд, не 

мають такого істотного впливу на зовнішню торгівлю, як митно-тарифні, але 

у зв’язку зі своєю національною належністю та особливостями застосування 

вони стають регулювальним чинником при експорті та імпорті. 

Нетарифні обмеження є комплексом національних адміністративних 

заходів, які нерідко не пов’язані безпосередньо з зовнішньою торгівлею, але 

виконують функції регулятора експортних та імпортних операцій. 

Податковий кодекс України встановлює такі заходи нетарифного 

регулювання: 
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1) ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій; 

2) застосування спеціальних заходів щодо імпорту товарів в Україну; 

3) процедура реєстрації зовнішньоекономічних контрактів; 

4) процедура видачі ліцензій на право імпорту, експорту – спирту, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 

5) дозвільна система служби експортного контролю; 

6) сертифікація товарів, що ввозяться в Україну; 

7) дозвільна система органів державної влади, що здійснюють 

санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, екологічний та 

інші види контролю; 

8) реєстрація лікарських засобів, виробів медичного призначення, 

імунобіологічних препаратів, харчових добавок; 

9) застосування державного пробірного контролю. 

Класифікація заходів нетарифного регулювання дає змогу при 

розробленні стратегічних і тактичних прогнозів та планів експортної 

політики окреслити межі й ступінь впливу чинників нетарифного 

регулювання країн експорту й імпорту як рушійної сили на процеси 

планування зовнішньоекономічної політики. 

Кількісні обмеження – адміністративна форма заходів нетарифного 

державного регулювання торговельного обороту, яка визначає товари, 

дозволені до експорту або імпорту. Ці обмеження застосовуються за 

рішенням уряду однієї країни або на підставі міжнародних угод, що 

координують торгівлю певними групами товарів. 

До кількісних обмежень належить квотування (контингування) й 

ліцензування, котре полягає у виділенні певної обмеженої кількості товарів 

(квотування) і обов’язковості отримання державного дозвільного документа – 

ліцензії на проведення експортних та імпортних операцій з певним товаром в 

обмеженій нею кількості. 

До бар’єрів технічного характеру відносять ті, що регламентують у 

національному полі вільну торгівлю між державами, зокрема: національні 

стандарти й вимоги, системи сертифікації продукції, вимоги, установлені 

санітарними, ветеринарними та органами охорони здоров’я; вимоги 

екологічного характеру, специфічні вимоги до упакування й маркування 

товарів тощо. Головною метою у застосуванні бар’єрів технічного характеру 

є захист споживачів від увезення до країни недоброякісних товарів та 

продукції, а при вивезенні – забезпечення дотримання міжнародних норм і 

стандартів. 

Нетарифні заходи державного регулювання, спрямовані на захист 

вітчизняного товаровиробника, є певними вимогами щодо здійснення 

митного оформлення експортно-імпортних операцій, отримання державних 

дозвільних документів, які засвідчують відповідність якості імпортованих 

товарів національним нормам. 
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План семінарського заняття 
1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

2. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування 

податків. 

3. Порядок сплати митних платежів. 

4. Митні пільги: поняття, види, порядок і умови застосування. 

5. Нетарифне регулювання. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Мито. Види мита.  

2. Митні пільги і порядок їх застосування. 

3. Порядок сплати митних платежів. 

4. Забезпечення сплати митних платежів.  

5. Порядок повернення сум митних платежів, помилково або/та 

надміру сплачених. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Визначення «основний вид мита, який нараховується у відсотках 

до митної вартості товарів, що підлягають обкладанню митом» відповідає 

поняттю: 

а) специфічне мито; 

б) адвалерне мито; 

в) сезонне мито; 

2.2. Сезонне мито може встановлюватися на окремі товари законом 

на строк: 

а) не менше 60 та не більше 120 послідовних календарних днів з дня 

встановлення сезонного мита; 

б) не менше 10 та не більше 100 послідовних календарних днів з дня 

встановлення сезонного мита; 

в) не менше 200 та не більше 300 послідовних календарних днів з дня 

встановлення сезонного мита; 

2.3. Визначення «ввезення на митну територію країни імпорту товару 

за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, 

яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару» 

відповідає поняттю: 

а) демпінг; 

б) субсидований імпорт; 

в) зовнішньоекономічна діяльність; 

2.4. Товари, що ввозяться на митну територію України або 

вивозяться за межі митної території України підприємствами, є об’єктами 

оподаткування митом, якщо: 

а) їх митна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро; 
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б) їх митна вартість яких перевищує еквівалент 200 євро; 

в) їх митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Громадянин України Іванков проживає в прикордонному селищі.  

За яких умов громадянин може ввозити плодоовочеву продукцію з-за 

кордону без оподаткування? 

3.2. На адресу української фірми «Парус» з Польщі надійшов ватаж – 

парасольки від дощу. Митна вартість товару – 30 500 грн.  

Визначте вид та розмір ввізного мита. 

 

Інформаційні джерела: 3, 6, 7, 13, 16, 22, 26, 46, 48, 65, 80, 82, 97. 

 

ТЕМА 5. Митна статистика 

 
Основні терміни та поняття: митна статистика, статистика 

зовнішньоекономічної діяльності, спеціальна митна статистика, мета 

митної статистики, централізований облік осіб, які здійснюють операції з 

товарами. 

 

У процесі роботи над програмним матеріалом, передбаченим цією 

темою, слід передусім мати чітке уявлення про поняття «митна статистика». 

Митна статистика це: 

1) об’єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів 

через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, 

узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з 

питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами; 

2) подання статистичної, довідкової, аналітичної інформації з питань 

митної справи та зовнішньої торгівлі товарами органам державної влади в 

порядку, встановленому законом; 

3) захист статистичної інформації, яка відповідно до законодавства 

України не підлягає розголошенню. 

Об’єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів 

через митний кордон України – містяться у документах та відомостях, які 

представляються учасниками зовнішньоекономічної діяльності в орган 

доходів і зборів України для митного оформлення і митного контролю. 

Органи доходів і зборів України накопичують, формують, 

узагальнюють і аналізують відомості про переміщення товарів через митний 

кордон України з метою забезпечення Верховної Ради України, Адміністрації 

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної 

влади інформацією про стан зовнішньої торгівлі. 

Органи доходів і зборів України здійснюють в межах своїх 

повноважень захист статистичної інформації, яка відповідно до 

законодавства України не підлягає розголошенню. 
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Захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і 

правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника 

інформації чи автоматизованої системи та осіб, які користуються 

інформацією. 

Митна статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та 

відповідним чином систематизовану інформацію про переміщення товарів 

через митний кордон України. 

Митна статистика зовнішньої торгівлі формується, узагальнюється та 

аналізується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади в галузі митної справи на основі даних, які містяться у вантажних 

митних деклараціях. 

Дані митної статистики зовнішньої торгівлі в установленому 

законодавством порядку використовуються відповідними органами 

державної влади для здійснення контролю за надходженням податків, зборів 

та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України, валютного 

контролю, аналізу стану зовнішньої торгівлі України, її торговельного і 

платіжного балансів та економіки в цілому. 

Ведення митної статистики здійснюється за методологією, яка 

забезпечує порівнянність даних митної статистики зовнішньої торгівлі 

України з даними державної статистики інших держав. 

Вихідними даними при формуванні митної статистики зовнішньої 

торгівлі є відомості, які містяться у вантажних митних деклараціях, що 

заповнюються декларантами при митному оформленні товарів. 

Формування митної статистики зовнішньої торгівлі України 

здійснюється за таким основними показниками: звітний період; направлення 

товаропотоку (ввезення або вивезення); країна походження; країна 

призначення; країна купівлі; країна продажу; країна відвантаження 

(відправлення); статистична вартість; код і найменування товару; вага нетто; 

вид митного режиму; деякі інші показники. 

Вихідними показниками при формуванні митної статистики зовнішньої 

торгівлі є данні які занотовані у вантажній митній декларації занатовані 

декларантом при митному оформленні товарів. 

Облік товарів, які переміщуються трубопровідним транспортом (нафта, 

нафтопродуктів, газ, тощо) та по лініям електропередач, здійснюється (у 

відповідності з особливостями їх декларування) по партіям товарів, 

переміщенні у відповідності з документами, які підтверджували приймання 

товарів на пунктах прийому трубопроводів та ліній електропередач. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Митна статистика як складова основ митної справи.  

2.Завдання і система митної статистики.  

3.Об'єкти вивчення митної статистики. 

4.Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика.  
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5.Спеціальна митна статистика. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Митна статистика складається з: 

а) економічної та спеціальної митної статистики; 

б) митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної 

статистики; 

в) внутрішньої та зовнішньої статистики; 

2.2. Митна статистика зовнішньої торгівлі формується, 

узагальнюється та аналізується: 

а) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну податкову і митну політику, на основі даних, які 

містяться у митних деклараціях; 

б) Міністерством фінансів України на основі даних, які містяться у 

митних деклараціях; 

в) органами внутрішніх справ на основі даних, які містяться у митних 

деклараціях; 

2.3. Визначення «система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, 

збереження, захисту та використання статистичної інформації, що 

відображає діяльність органів доходів і зборів при здійсненні ними 

державної митної справи» відповідає поняттю: 

а) спеціальна митна статистика; 

б) статистика внутрішньої торгівлі; 

в) митна статистика зовнішньої торгівлі; 

2.4. Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, 

здійснюється органами доходів і зборів шляхом: 

а) повідомлення таким особам про це; 

б) видання свідоцтва встановлено зразка; 

в) присвоєння таким особам облікового номера; 

 

Інформаційні джерела: 6, 25, 43, 46, 48, 49, 58. 

 

ТЕМА 6. Митні процедури при переміщенні та пропуску 

через митний кордон України товарів, транспортних засобів та 

інших предметів 
 

Основні терміни та поняття: митна процедура, митні формальності, 

міжнародні поштові відправлення, міжнародні експрес-відправлення, 

несупроводжуваний багаж, перевізник, попередні операції, склад 

тимчасового зберігання. 
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У процесі роботи над першим питанням, передбаченим цією темою, 

слід мати на увазі, що попередніми операціями є дії, що виконуються до 

початку митного оформлення товарів і транспортних засобів. 

Мета попередніх операцій – прискорення виконання основного етапу 

митного оформлення товарів і транспортних засобів. 

Попередні операції забезпечують захист митного кордону України від 

переміщення через нього товарів і транспортних засобів, заборонених до 

ввезення в Україну та вивезення за її межі. На цьому етапі здійснюється 

ідентифікація товарів з метою здійснення митного контролю та митного 

оформлення. 

Попередніми операціями за визначенням Митного кодексу є: 

- подання документів органам доходів і зборів України у пунктах 

пропуску на митному кордоні України; 

- повідомлення органів доходів і зборів України про намір ввезти 

товари на митну територію України, та про намір вивезти товари за межі 

митної території України; 

- доставка товарів та документів у місце, визначене органом доходів і 

зборів України. 

Орган доходів і зборів України у пункті пропуску на митному кордоні 

України надає дозвіл на переміщення товарів і транспортних засобів через 

митний кордон України, з урахуванням заявленої мети такого переміщення 

після проведення митних процедур, тобто здійснює пропуск товарів і 

транспортних засобів через митний кордон України, після чого товари і 

транспортні засоби переміщуються під митним контролем до органу доходів 

і зборів України за призначенням. 

Оскільки на прийняття органом доходів і зборів України рішення про 

можливість такого пропуску впливають багато чинників (наприклад: 

наявність заборон або обмежень щодо переміщення наявних товарів через 

митний кордон України, орієнтування про порушення митних правил або 

контрабанду, і т. ін.) представники органів доходів і зборів України 

перевіряють документи на підставі яких здійснюється переміщення товарів і 

транспортних засобів. 

Перевірка документів та відомостей необхідних для здійснення 

митного контролю є формою митного контролю. 

Подання документів органу доходів і зборів України в пункті пропуску 

на митному кордоні України належить до обов’язків перевізника і може 

здійснюватись особою, що безпосередньо здійснює перевезення, 

уповноваженим представником перевізника, декларантом, або особою 

уповноваженою підприємством якому належать товари, що має відношення 

до переміщення товарів через митний кордон України (відправник, 

одержувач, агент, повірений, комісіонер, експедитор, тощо). 

У разі ввезення товарів на митну територію, декларант заздалегідь 

повідомляє відповідний орган доходів і зборів України про намір ввезти ці 

товари. 
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У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант 

попередньо повідомляє відповідний орган доходів і зборів України про намір 

вивезти ці товари. 

Орган доходів і зборів України визначає час і місце доставки 

зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного 

оформлення. 

Порядок повідомлення органу доходів і зборів України про намір 

ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території 

встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади в галузі митної справи. 

При ввезенні товарів на митну територію України фактично 

використовуються дві форми такого повідомлення: 

а) шляхом подання попереднього повідомлення (ПП); 

б) шляхом подання попередньої декларації (ПД). 

З метою прискорення митного оформлення товарів та запобігання 

затримці транспортних засобів у прикордонних пунктах пропуску, 

підприємство, на адресу якого ввозяться в Україну товари, оформлені з 

використанням ПП інформує відправника або перевізника цих товарів про 

дату та номер оформленого ПП, які проставляються у товаросупровідних 

документах на переміщувані товари. 

Формою попереднього повідомлення органів доходів і зборів України 

про намір ввезти товари на митну територію України є також подання 

попередньої декларації. 

На практиці перевезення товарів у міжнародному торговому 

сполученні мають місце випадки, коли маршрути морських, річкових та 

повітряних суден, на борту яких знаходяться товари, внаслідок особливостей 

перевезення обумовлених географічними, політичними або іншими 

факторами пролягають через морський, річковий або повітряний простір 

України. Якщо у ході такого транзитного переміщення не відбувається 

зупинки судна в порту чи аеропорту, розташованому на митній території 

України надання попереднього повідомлення не потрібно. 

Після подання повідомлення декларант зобов’язаний доставити товари 

та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене органом 

доходів і зборів України місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до 

прибуття посадових осіб органу доходів і зборів України. 

Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, 

визначений органом доходів і зборів України у межах звичайних строків 

доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого 

маршруту та інших умов перевезення. 

Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після 

прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю. 

Відділ органу доходів і зборів України який здійснює контроль за 

переміщенням товару має основним завданням: 

- забезпечення взаємодії з підрозділами органу доходів і зборів 
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України, іншими митними органами та державними органами в питаннях 

здійснення контролю за переміщеннями товарів митною територією України; 

- організація виконання відповідними посадовими особами органу 

доходів і зборів України нормативно-правових актів, що регламентують 

механізм відшкодування бюджетної заборгованості з податку на додану 

вартість за операціями з експорту продукції, у частині підтвердження 

фактичного вивезення товарів за межі митної території України. 

Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон 

України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, 

перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до 

міжнародних договорів України, укладених в установленому законом 

порядку. 

Переміщення окремих видів товарів через митний кордон України 

може здійснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному 

кордоні України. Перелік таких пунктів пропуску затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Відповідно до Митного кодексу України митний кордон України 

збігається з державним кордоном України, за винятком меж території 

спеціальних митних зон. 

Розпорядження про відкриття пунктів пропуску мають, як правило 

стандартну форму та містять положення про: 

1. Міжнародну назву пункту пропуску; 

2. Статус (тип) пункту пропуску (міжнародний, міждержавний, 

місцевий) 

3. Вид пункту пропуску (для автомобільного сполучення, для 

залізничного сполучення, для морського (річкового, поромного сполучення). 

Окремі розпорядження можуть містити додаткові положення щодо: 

1. Типу транспортних засобів, що переміщуються через конкретний 

пункт пропуску; 

2. Деталізації меж пункту пропуску (для пунктів пропуску для 

морського та річкового сполучення можуть бути визначені акваторії та 

причали); 

3. Деталізації графіку роботи пункту пропуску; 

4. Інші деталізуючи положення щодо функціонування пункту 

пропуску. 

Відповідно до міжурядових Угод між Україною та суміжними 

державами, рішень Кабінету Міністрів України визначено 234 пунктів 

пропуску через державний кордон, з них: 

• міжнародних – 143; 

• міждержавних – 36; 

• місцеві пункти пропуску – 55; 

в тому числі - міжнародних і міждержавних: 

• для залізничного сполучення – 42; 
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• для повітряного сполучення – 18; 

• для морського і річкового сполучення – 39; 

• для поромного сполучення – 4; 

• для автомобільного сполучення – 76. 

Товари і транспортні засоби з моменту пред’явлення митному органу і 

до їх випуску відповідно до обраного митного режиму перебувають на 

тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари і транспортні 

засоби до завершення митного оформлення з дозволу відповідного органу 

доходів і зборів України розміщуються на складах тимчасового зберігання. 

Порядок розгляду заяви і видачі дозволу ца використання приміщення, 

резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання визначається 

Кабінетом Міністрів України або уповцоваженим ним органом. 

Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов’язків, 

додаткових вимог або обмежень, дозвіл на використання приміщення, 

резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання може бути 

анульований митним органом, який його видав. 

Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого 

типу. 

Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються 

виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому. 

Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для 

використання будь-якими особами. 

У договорі зберігання між власником складу тимчасового зберігання і 

особою, яка розміщує товари і транспортні засоби визначаються об’єкт 

зберігання і термін його зберігання. Зазначимо, що на складі тимчасового 

зберігання можуть зберігатись тільки товари і транспортні засоби, дозволені 

до зберігання на складі положеннями Митного кодексу України 2012 р., 

тобто - такі що знаходяться під митним контролем, з моменту пред’явлення 

митному органу і до їх випуску відповідно до обраного митного режиму. 

У договорах зберігання товарів на складах тимчасового зберігання 

мають бути включені обмеження, які відрізняють їх від типових договорів. 

Обмеження пов’язані із специфікою функціонування складів і 

зберіганням товарів, що знаходяться під митним контролем: 

— режим роботи склада; 

— порядок розпорядження товарами до здійснення митного 

оформлення і організація їх обліку; 

— терміни їх тимчасового зберігання, у тому числі - для товарів, що 

швидко псуються - скорочені; 

— права митних органів щодо здійснення операцій з товарами; 

— порядок оплати послуг тимчасового зберігання відповідно до 

встановлених ставок, або за згодою сторін. 

Для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового 

зберігання органам доходів і зборів України подаються лише документи, що 

дають змогу ідентифікувати ці товари і транспортні засоби та підтверджують 
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законні підстави знаходження цих товарів і транспортних засобів у особи, яка 

бажає користуватися послугами складу. 

Власник складу тимчасового зберігання зобов'язаний: 

1)  облаштувати склад і створити всі необхідні умови для забезпечення 

митного контролю; 

2)  виключити можливість вилучення із складу поза митним контролем 

товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі; 

3)  не перешкоджати здійсненню митного контролю; 

4)  вести облік і подавати органу доходів і зборів України звітність 

щодо товарів і транспортних засобів, які зберігаються на складі, відповідно 

до порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України або 

уповноваженим ним органом; 

5)  забезпечити неможливість проникнення сторонніх осіб на склад, де 

зберігаються товари і транспортні засоби; 

6)  обладнати склад не менше ніж двома засобами забезпечення 

(ідентифікації), один з яких має знаходитися у віданні митного органу; 

7)  виконувати умови дозволу на використання приміщення, 

резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання та вимоги органу 

доходів і зборів України, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб 

митного органу до товарів і транспортних засобів, що зберігаються на складі, 

в будь-який час на їхню вимогу надавати органам доходів і зборів України 

приміщення, обладнання і засоби зв’язку для здійснення і забезпечення 

митного контролю та митного оформлення. 

Органи доходів і зборів України можуть встановлювати обов’язкові 

вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів 

тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового 

зберігання, що затверджується спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади в галузі митної справи. 

Орган доходів і зборів України має право не дозволяти розміщення 

товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання, якщо 

власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території 

посадових осіб органу доходів і зборів України з метою проведення митного 

контролю за такими товарами і транспортними засобами. 

Слід звернути увагу на те, що одним з найбільш важливих питань, 

пов’язаних із процедурою тимчасового збереження, є відповідальність перед 

митним органом власника складу тимчасового зберігання за схоронність 

иоварів і транспортних засобів, розміщених на відповідному складі. Для 

власника складу передбачена адміністративна та цивільно-правовова 

(майнова) відповідальність. 

Строк тимчасового зберігання товарів і транспортних засобів на складі 

тимчасового зберігання не може перевищувати трьох місяців. У період 

збереження на складі тимчасового зберігання товари і транспортні засоби 

можуть піддаватись різним операціям з дозволу органів доходів і зборів 

України. 
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План лекційного заняття 

1. Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний 

кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів.   

2. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

3. Засоби та способи переміщення товарів через митний кордон. 

4. Митні процедури на транспорті.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний 

кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів.  

2. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які 

переміщуються товари, транспортні засоби та інші предмети.  

3. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

4. Основні принципи переміщення через митний кордон та їх коротка 

характеристика.  

5. Митні процедури на транспорті. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Визначення: «зумовлені метою переміщення товарів через митний 

кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх 

виконання» відповідає поняттю: 

а) митна процедура; 

б) митні формальності; 

в) митне оформлення; 

2.2. Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним 

контролем становить: 

а) 30 календарних днів; 

б) 60 календарних днів; 

в)  90 календарних днів; 

2.3. Який варіант відповіді містить вичерпний перелік способів 

переміщення товарів залежно від наявності перевізника, відправника, 

одержувача, а також договору на перевезення? 

а) супроводжуваний багаж; ручна поклажа; міжнародні поштові 

відправлення; міжнародні експрес-відправлення; 

б) вантажні відправлення; супроводжуваний багаж; 

несупроводжуваний багаж; ручна поклажа; міжнародні поштові 

відправлення; міжнародні експрес-відправлення; 

в) вантажні відправлення; супроводжуваний багаж; 

несупроводжуваний багаж; ручна поклажа; міжнародні поштові 

відправлення;  



47 

2.4. Відповідно до положень Митного кодексу валютними цінностями 

є: 

а) валюта України, іноземна валюта, платіжні документи та цінні 

папери, банківські метали; 

б) тільки валюта України та іноземна валюта; 

в) тільки валюта України. 

 

3. Виконати практичне завдання. 

Вантаж ввозиться на митну територію України автомобільним 

транспортом через митний пост "Шегині" та прямує до м.Харкова (зона 

діяльності Східної регіональної митниці) у вантажний відділ для вирішення 

питання про випуск у вільний оббіг.  

Яка митниця дає дозвіл на переміщення вантажу через митний кордон 

України?  

Яка митниця контролює доставку вантажу? 

 

Інформаційні джерела: 6, 10, 21, 26, 29, 30, 33, 38, 41, 42, 46, 48, 49. 

 

ТЕМА 7. Митні режими 

 
Основні терміни та поняття: митний режим; імпорт; реімпорт; 

експорт; 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. 

 

Вивчаючи питання даної теми, слід мати на увазі, що сам процес 

переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів 

відбувається у відповідності з певними процедурами, які регулюються 

відповідними правовими нормами. Подібні процедури отримали назву 

митних режимів. Фактично характер і зміст подібних процедур справляє 

істотний вплив на інтенсивність товаропотоків через митний кордон України. 

За своєю сутністю митний режим є різновидом спеціальних правових 

режимів, які являють собою сукупність правил, закріплених в юридичних 

нормах, які регулюють певну діяльність людей. Особливими властивими 

ознаками митного режиму виступає специфіка його об'єкта - правові 

відносини, що виникають з приводу переміщення товарів, інших предметів та 

транспортних засобів через митний кордон. Головними характеристиками, 

які кваліфікують вид митного режиму є: 

- напрям переміщення товару (ввіз, вивіз, транзит); 

- країна походження; 

- мета переміщення; 

- правила використання, володіння та розпорядження цим товаром; 

- строк дії режиму. 
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У відповідності з видом митного режиму, який застосовується до того 

чи іншого товару, що переміщується через митний кордон, до цього товару 

застосовуються певні типи митного регулювання, митного контролю, засоби 

митного забезпечення, правила обкладання митом, акцизом, митними 

зборами та ін. Залежно від обраного митного режиму регулюється порядок 

подальшого використання, реалізації відповідних товарів та транспортних 

засобів, права та обов'язки їх власника. 

Усі товари та транспортні засоби переміщуються через митний кордон 

лише у відповідності з обраним митним режимом. Вибір того чи іншого 

митного режиму залежить від власника товарів, незалежно від характеру та 

кількості товарів, країни їх походження. Іноді для розміщення товарів під 

конкретний митний режим необхідні відповідні дозволи та ліцензії (митний 

ліцензійний склад, магазин безмитної торгівлі). Рішення щодо можливості 

застосування відповідного митного режиму приймається митними органами. 

Застосування стандартизованих митних режимів забезпечує спрощення 

митних процедур, підвищує ефективність роботи митних органів. Як вже 

згадувалося, обрання відповідного митного режиму веде за собою 

застосування відповідного порядку митного оформлення, сплати мита та 

митних зборів, визначає права власника товарів щодо розпорядження 

останніми. Ряд митних режимів мають обмежений строк дії (транзит, 

тимчасовий увіз/вивіз). 

Таким чином, при виборі митного режиму враховується низка 

положень: 

1. Вибір митного режиму або його зміна на інший здійснюється 

особою яка переміщує товар незалежно від характеру товару, його кількості, 

країни походження або його призначення крім випадків які передбачені 

МКУ. 

2. В деяких випадках рішення про використання конкретного режиму 

(обраного декларантом) приймає митний орган який має відповідні 

повноваження. 

3. Для розташування товарів у деяких режимах необхідно отримання 

ліцензій митних органів або інших відомств. 

4. Кожен режим має певні особливості нарахування митних платежів 

та надавання пільг по сплаті мит. 

5. Строк знаходження товарів у різних митних режимах обмежено. 

6. Діяльність або бездіяльність митних органів та їх посадових осіб 

можуть бути оскаржені у випадках зачеплення прав та інтересів осіб які 

перемішують товар через митний кордон. 

7. Порушення митних правил тягне за собою відповідальність винних 

осіб згідно з МКУ. 

8. Правила, регламентуючі митні режими, обов'язкові для виконання як 

митними органами та їх посадовими особами, так і організаціями та особами, 

які перевозять товари. 
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Українське законодавство (ст. 1 МК України) характеризує митний 

режим як сукупність норм, встановлених законами України з питань митної 

справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних 

засобів через митний кордон України визначають порядок такого 

переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються. Таким 

чином, митний режим це сукупність положень, які визначають статус товарів 

та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон держави 

для митних цілей.  

Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України 

запроваджуються такі види митного режиму: 

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. 

Важливо відмітити, що товари та транспортні засоби можуть бути 

переміщенні через митний кордон України тільки при визначенні тих митних 

режимів, які запровадженні МК України. 

Кожний митний режим відповідає меті переміщення товарів та 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Запровадження таких видів митних режимів обумовлено в першу чергу 

необхідністю придання переміщенню товарів та транспортних засобів 

певного статусу з метою недопущення їх хаотичного ввезення та вивезення, а 

також з метою забезпечення можливості здійснення митного контролю. 

Для поглибленого вивчення питань даної теми рекомендовано 

опрацювати особливості кожного з вище перелічених митних режимів згідно 

з нормами МК України. 

 

План лекційного заняття 

1. Поняття і сутність митного режиму.  

2.Види митних режимів, їх класифікація та характеристика. 

3. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед 

фіскальними органами на підставі гарантій. 
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Питання для самостійного опрацювання 

1.Поняття і сутність митного режиму.  

2.Види митних режимів, їх класифікація та характеристика. 

3. Вибір і зміна митного режиму. 

4.Митні режими випуску для вільного обігу, реімпорту, експорту, 

реекспорту, тимчасового ввезення (вивезення).  

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Визначення: «митний режим, відповідно до якого власник 

відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов 

на свою користь» відповідає поняттю: 

а) відмова на користь держави; 

б) імпорт (випуск для вільного обігу); 

в) експорт (остаточне вивезення); 

2.2. Строк тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення встановлюється органом 

доходів і зборів у кожному конкретному випадку, але не повинен 

перевищувати: 

а) року з дати поміщення товарів у зазначений митний режим; 

б) двох років з дати поміщення товарів у зазначений митний режим; 

в)  трьох років з дати поміщення товарів у зазначений митний режим; 

2.3. Визначення: «митний режим, відповідно до якого іноземні товари 

піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без 

застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки» 

відповідає поняттю: 

а) вільна митна зона; 

б) переробка за межами митної території; 

в) переробка на митній території; 

2.4. Визначення: «перевезення українських та іноземних товарів 

шляхом завантаження їх на морське (річкове) судно в одному пункті на 

митній території України і транспортування в інший пункт території 

України, де здійснюватиметься їх вивантаження» відповідає поняттю: 

а) каботажні перевезення; 

б) транзитні перевезення; 

в) реекспорт; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. На виставку до Голландії з України були вивезені вироби з 

коштовних каменів строком на 3 роки. Через 2 роки 10 місяців виставка була 

згорнута і вироби були повернені до України.  



51 

Яким режимом регулюється порядок переміщення товарів через 

митний кордон України?  

Чи порушений даний митний режим?  

Якщо так, то в чому полягає порушення митних правил?  

Які дії повинен при цьому зробити митний орган?  

3.2. Здійснюючи митне оформлення товарів, які розміщувались у 

митний режим «відмова на користь держави», громадянка України Васько 

заповнила вантажну митну декларацію, в яку включила товари, випущені для 

вільного обігу на території України, в т. ч. і проектні роботи по створенню 

військової техніки (вона працювала на військовому заводі). Надати інші 

документи вона доручила митному брокеру, а для сплати митних платежів 

при розміщенні товарів в цей митний режим передала брокеру 300 дол. 

США.  

Чи правильно вела себе Васько?  

Дайте правову оцінку ситуації. 

3.3 Автомобіль що перевозить вантаж за експортною ВМД потрапив у 

ДТП під м.Житомир і не встигає прибути в митницю призначення у 

встановлений термін. Митниця оформлення ВМД - Київська регіональна. 

Митниця призначення - Яготиньська.  

До якої митниці повинен звернутися перевізник із заявою щодо 

продовження терміну доставки?  

Які основні документи йому необхідно надати 

3.4. Українська фірма «Козачок» придбала у іноземного партнера за 

договором купівлі-продажу партію цигарок «Президент».  Після ввезення в 

Україну через відсутність на рахунках фірми коштів для сплати платежів під 

час митного оформлення цього вантажу в режимі випуску у вільне 

використання фірма вирішила розмістити цей вантаж на митному 

ліцензійному складі, для чого звернулась на митницю.  

Проаналізуйте ситуацію з точки зору митного законодавства. 

Охарактеризуйте митні режими зазначені у ситуації і порядок 

поміщення у них товарів. 

 

Інформаційні джерела: 3, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 46, 48, 49, 57, 59. 

 

ТЕМА 8. Структура та організація діяльності органів доходів і 

зборів України 

 

Основні терміни та поняття: Державна фіскальна служба України, 

митна лабораторія, митна справа, митний пост, митниця, спеціалізовані 

митні органи, органи доходів і зборів України. 

 

Досліджуючи питання даної теми, слід проаналізувати в першу чергу 

положення Розділу ХХ МК України «Органи доходів і зборів».  

Органи доходів і зборів України - це єдина загальнодержавна і 
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система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ 

і організацій. Саме на органи доходів і зборів покладається безпосереднє 

здійснення державної митної справи. 

Призначенням органів доходів і зборів є створення сприятливих умов 

для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки 

суспільства, захист митних інтересів України. 

Здійснюючи державну митну справу, органи доходів і зборів 

виконують такі основні завдання:  

1) забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та 

запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної 

митної справи;  

2) забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними 

договорами України з питань державної митної справи, укладеними 

відповідно до закону;  

3) створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння 

транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон 

України, здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо 

удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через 

митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення;  

4) здійснення митного контролю та виконання митних формальностей 

щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі 

електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних 

засобів контролю тощо;  

5) аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів 

митного контролю;  

6) забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності 

обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх 

примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, 

Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України, 

організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, 

взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими 

посередниками, що надають такі гарантії;  

7) застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення 

контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо 

переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; 

здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон 

України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо 

переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не 

відповідають вимогам якості та безпеки;  
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8) здійснення державного експортного контролю в межах 

повноважень, покладених на органи доходів і зборів відповідно до цього 

Кодексу та інших законів України;  

9) здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних 

цінностей через митний кордон України;  

10) сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів 

щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з 

порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, 

недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних 

товарів;  

11) запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями 

митних правил на всій митній території України; 

12) здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, 

контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування 

товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний 

кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші 

операції з такими товарами, надання дозволів на здійснення зазначених видів 

діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора;  

13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 

діяльності;  

14) ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з 

митними органами інших країн;  

15) проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів 

про походження товарів з України та видача у випадках, встановлених 

чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження;  

16) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі 

електронною) з іншими державними органами України, митними, 

правоохоронними та іншими органами іноземних держав;  

17) впровадження, розвиток та технічне супроводження 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем і технологій в державній митній справі, автоматизація митних 

процедур, надання підприємствам послуг електронного цифрового підпису;  

18) здійснення міжнародного співробітництва у сфері державної 

митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності 

органів доходів і зборів;  

19) кінологічне забезпечення діяльності органів доходів і зборів;  

20) управління об’єктами інфраструктури органів доходів і зборів, 

розбудова митного кордону;  

21) здійснення інших визначених законом повноважень, покладених на 

органи доходів і зборів. 

Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у 

сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування 
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єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з 

питань сплати єдиного внеску, є Державна фіскальна служба України 

(ДФС). 
Рекомендовано проаналізувати Положення про Державну фіскальну 

службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 

травня 2014 р. № 236, відповідно до якого основними завданнями ДФС є:  

1) реалізація державної податкової політики та політики у сфері 

державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, 

контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів 

податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері 

контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а 

також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з 

питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за 

своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений 

законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за 

товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, 

торгових патентів; 

2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо 

забезпечення формування: 

державної податкової політики; 

державної політики у сфері державної митної справи; 

державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час 

застосування податкового, митного законодавства, здійснення контролю за 

надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, 

митних та інших платежів; 

державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом 

спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також 

боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань 

сплати єдиного внеску; 

державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення 

розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням 

порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за 

наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів. 

Вивчаючи особливості діяльності митниці, слід мати на увазі, що 

митниця є територіальним органом центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 
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і підпорядковується йому. Не допускається втручання у діяльність митниць 

інших територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує 

виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів. Митниця здійснює 

свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці (Автономна Республіка Крим; область; міста Київ, Севастополь). 

Окремі митниці можуть здійснювати свою діяльність на територіях двох чи 

більше адміністративно-територіальних одиниць або на всій території 

України.  

Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, визначеному 

законом. У населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, 

морських і річкових портах та інших об’єктах, розташованих у зоні 

діяльності митниці, в міру необхідності створюються її відокремлені 

структурні підрозділи (митні пости). 

Митний пост є органом доходів і зборів, який входить до складу 

митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності 

забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів. 

Положення про митні пости затверджуються керівниками відповідних 

митниць. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, визначеному 

законом. Зони діяльності митних постів визначаються положеннями про ці 

пости. 

Для виконання окремих завдань, покладених на систему органів 

доходів і зборів України, у ній створюються спеціалізовані митні органи. 

Спеціалізовані митні органи виконують свої функції на всій митній території 

України. У місцях розташування митниць, митних постів в міру необхідності 

можуть створюватися відокремлені підрозділи та окремі робочі місця 

спеціалізованих митних органів. 

Слід звернути увагу на те, що створення митних лабораторій в 

Україні обумовлено об’єктивними умовами розвитку митної системи в 

цілому, швидко розвиваючоюся зовнішньоекономічною діяльністю держави, 

частиною її митної політики. При здійсненні експортно-імпортних операцій 

суб’єкти ЗЕД вдаються до різних способів приховування справжнього 

найменування, фізико-хімічних характеристик, складу та призначення 

товарів з метою ухилення від сплати митних платежів. Саме митні 

лабораторії є тим інструментом, на який покладено виконання функцій 

експертування вантажів, якщо така потреба виникає. 

Центральній митній лабораторії та регіональним митним лабораторіям, 

надано право проведення митної експертизи, необхідної для безпосереднього 
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провадження митної справи. Експертиза проб та зразків товарів відноситься 

до додаткових форм митного контролю. 

До основних завдань митних лабораторій відноситься безпосереднє 

проведення лабораторного контролю в митних цілях. Лабораторний контроль 

являється частиною митного контролю, необхідного у рамках діючого 

законодавства держави. Митні лабораторії проводять експертизи та 

дослідження лише за направленнями органу доходів і зборів України. 

Різновидами лабораторного контролю є: хімічні, класифікаційні, 

матеріалознавчі, товарознавчі, гемологічні, технічної експертизи документів, 

експертизи на віднесення до контролюсмих списків, інші по необхідності. 

З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців з державної митної справи, а також проведення наукових 

досліджень у сфері забезпечення митних інтересів України в системі 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, можуть створюватися 

спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа. 

Митні органи, спеціальні митні установи та організації та їх посадові 

особи при виконанні покладених на них завдань взиємоді З іншими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з 

підприємствами та громадянами. 

Рекомендовано проаналізувати напрями взаємодії митних та 

правоохоронних органів і органів охорони державного кордону. Так, 

основними блоками взаємодії вищеназваних органів є: 

- розгляд найбільш актуальних проблем правоохоронної діяльності, 

прийняття погоджених рішень щодо реалізації державних програм боротьби 

зі злочинністю, виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів 

з питань боротьби зі злочинністю; 

- опрацювання та реалізація спільних планів, програм боротьби зі 

злочинністю; 

- видання спільних відомчих нормативних актів щодо порядку вза-

ємодії в процесі здійснення заходів по боротьбі зі злочинністю; 

- створення спільних робочих груп представників правоохоронних 

органів для вивчення окремих проблем боротьби зі злочинністю та 

вироблення пропозицій щодо їх вирішення; 

- опрацювання та подання в інстанції погоджених пропозицій з питань 

профілактики злочинів та інших правопорушень; 

- вивчення проблем профілактики злочинів і вироблення спільних 

пропозицій щодо форм і методів її проведення; 

- спільне вивчення умов та причин, що сприяють вчиненню злочинів 

та опрацювання заходів до їх усунення; 

- своєчасне інформування правоохоронними та органами доходів і 

зборів України один одного про підготовку чи вчинення злочинів; 



57 

- створення спільних банків даних щодо осіб, причетних до контр-

абанди, незаконного обігу зброї та наркотиків, а також до злочинів у 

кредитно-фінансовій та зовнішньоекономічній сферах. 

 

План лекційного заняття 

1. Здійснення митної справи. 

2. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, 

особливості правового статусу.  

3. Організація діяльності фіскальних органів України. 

4. Взаємодія митних органів, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. 

 

План семінарського заняття 

1. Здійснення митної справи. 

2. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, 

особливості правового статусу.  

3. Організація діяльності фіскальних органів України. 

4. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних 

органів, спеціалізованих митних установ та організацій. 

5. Проходження служби в митних органах України. 

6. Міжнародне співробітництво з питань митної справи. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних 

органів, спеціалізованих митних установ та організацій.  

2. Посадові особи митних органів України. Проходження служби в 

митних органах України.  

3. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників митних органів України. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Визначення: «документ, який підтверджує встановлені Митним 

кодексом України та іншими законодавчими актами України повноваження 

працівників митної служби України» відповідає поняттю: 

а) службовий паспорт працівника митної служби України; 

б) службове свідоцтво працівника митної служби України; 

в) службове посвідчення працівника митної служби України; 

2.2. Майно органів доходів і зборів, а також спеціалізованих 

навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів є: 

а) приватною власністю; 
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б) комунальною власністю; 

в) державною власністю; 

2.3. На службу до органів доходів і зборів приймаються громадяни 

України, які досягли: 

а) 20-річного віку; 

б) 25-річного віку; 

в) 18-річного віку; 

2.4. Діяльність Державної фіскальної служби спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через: 

а) Міністра внутрішніх справ України; 

б) Міністра юстиції України; 

в) Міністра фінансів України; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Складіть порівняльну таблицю правового та соціального захисту 

працівників митних органів та працівників органів внутрішніх справ України, 

використовуючи розділ XX Митного кодексу України та Закон України «Про 

національну поліцію». 

3.2. 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? Обґрунтуйте. 

3.3. 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 їхніх прав і заблокували роботу митниці.  

Зробіть юридичний аналіз ситуації. 

 

Інформаційні джерела: 6, 20, 23, 27, 36, 46, 48, 49, 71, 72, 90. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Правова регламентація митної діяльності 

 

ТЕМА 9. Розпорядження товарами, що перебувають під митним 

контролем 

 

Основні терміни та поняття: агент з митного оформлення, 

гарантія, депонування, договір доручення, митний брокер, митний 

перевізник, митниця відправлення, митниця призначення, транзитне 

перевезення, склад органів доходів і зборів, фінансова гарантія.  
 

У всіх випадках, коли виникає потреба перевезти (перемістити) товари, 
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які перебувають на митній території України під митним контролем, з однієї 

митниці (митниці відправлення) в іншу (митницю призначення) до виконання 

такого перевезення залучаються підприємства перевізники. 

Поряд з транспортним документом для перевезення товару в іншу 

митницю перевізнику видається оформлений митний документ. Такі 

документи називають документами контролю доставки, скорочено ДКД. 

Порядок застосування, заповнення, оформлення ДКД затверджуються 

органом доходів і зборів України. Як правило ДКД складається 

підприємством (власником, перевізником, експедитором) й засвідчується 

посадовою особою органу доходів і зборів України (підписом, відбитком 

штампу, печатки тощо). Після засвідчення ДКД митником митний документ 

вважається оформленим. 

Слід звернути увагу, що головними ознаками ДКД є наявність у ньому 

даних про: товар (назва, кількість, вага), перевізника, транспортний документ 

на товар. Крім того, в ДКД обов’язково зазначається назва митниці, у яку 

необхідно доставити товар (митниця призначення), встановлюється строк 

виконання доставки товару в митницю призначення. 

Будь яке перемішеная товару, яке виконується під митним контролем 

між двома органами доходів і зборів України можна вважати транзитним 

перевезенням. 

З метою стимулювання виконання перевезення товарів між митницями 

та забезпечення наявності правових умов для виконання зобов’язання про 

доставку, визначається термін доставки товарів в митницю призначення. 

Технічно ця процедура виконується шляхом внесення в відповідну графу 

ДКД дати (число, місяць, рік) до якої, включно, перевізнику необхідно 

заявити митниці призначення доставленні товари, митні та транспортні 

документи на них. 

Головними критеріями визначення строку доставки є: вид транспорту 

(авіаційний, водний, залізничний, автомобільний), маршрут перевезення та 

відстань від митниці відправлення до митниці призначення. 

З метою виконання перевірки стану (проведення митного огляду, 

обліку та інших заходів митного контролю) вантажу (товару), перевезення 

якого до митниці призначення неможливе, відповідного документування 

факту припинення перевезення, перевізник повинен або доставити товар до 

найближчого митного органу, або забезпечити прибуття посадових осіб 

митного органу до місцезнаходження товару (виконання таких дій, також, 

виконується перевізником за власний рахунок. При необхідності, з 

урахуванням стану товарів (повна або часткова втрата товарів, пошкодження 

товарів чи їх упаковки або маркування), перевізник в присутності посадової 

особи митного органу складає акт про невідповідність, згідно нормам МК 

України. 
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Нормами МК України передбачена відповідальність перевізника за 

порушення порядку транзитного переміщення товарів. Під час митного 

транзиту товарів наступні дії перевізника, або, навпаки, його бездіяльність 

віднесені до адміністративних правопорушень. 

Враховуючи значну кількість транзитних перевезень, які виконуються 

на митній території України, цілком зрозумілим є бажання держави 

захистити власну економіку від фіктивного транзиту як прохідного, так і 

внутрішнього. Вирішення таких завдань повинно забезпечуватись 

застосуванням відповідних заходів гарантування доставки транзитних 

товарів до орган доходів і зборів України за призначенням. Головною метою 

реалізації таких заходів є унеможливнення уникнення від сплати 

відповідними особами податків і зборів, а також створення умов за яких буде 

неможливе незаконне набуття особами будь-яких інших прав (наприклад, 

права на відшкодування податку на додану вартість при вивезенні 

експортних товарів). 

Надання гарантій митним органам України щодо обов’язкової 

доставки товарів у орган доходів і зборів України за призначення базується 

на принципах: 

- свободи вибору гарантії; 

- безумовності зобов’язання перед митними органами України щодо 

виплати суми передбачених законодавством обов’язкових митних платежів, 

на які була надана гарантія у разі настання гарантійного випадку; 

- фінансового забезпечення наданої гарантії. 

Способами забезпечення сплати митних платежів є: 

1) фінансові гарантії; 

2) гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне переве- 

існня вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 р.; 

3) гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення 

(Стамбул, 1990 р.) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. 

За зберігання товарів на складах митниць з власників товарів або 

уповноважених ними осіб стягується відповідна плата, розмір якої 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зберігання товарів, які 

заявлені в режим відмови на користь держави, та валютних цінностей 

здійснюється на безоплатній основі. 

Слід розрізняти склад митного органу від митного складу. Останній 

являє собою різновид митного режиму, при якому ввезені товари 

зберігаються під митним контролем без справляння мита, податків та зборів 

та без застосування до таких товарів заходів нетарифного регулювання у 

період зберігання. 

Склади митних органів можуть перебувати у власності органів доходів 

і зборів України або останні можуть використовувати склади, що належать 
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іншим власникам, відповідно до цивільно-правових угод. Такими угодами 

можуть бути угоди про оренду приміщення складу на певний час або угоди 

про надання послуг із зберігання товарів на час зберігання таких товарів, які 

укладаються органами доходів і зборів України з власниками складських 

приміщень. 

На складах митних органів можуть зберігатись: 

1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним 

контролем; 

2) товари, що вивозяться за межі митної території України та після 

закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до 

фактичного їх вивезення; 

3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзит; 

4) товари, які перебувають у режимі митного складу; 

5) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взята митними 

органами для проведення класифікації товарів; 

6) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час 

здійснення верифікації сертифікатів; 

7) проби та зразки товарів, необхідні та взяті для проведення 

експертизи у справах про порушення митних правил; 

8) товари і транспортні засоби, які вилучені. 

Під складами органу доходів і зборів України розуміються складські 

приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, холодильні чи 

морозильні камери, які належать митним органам або використовуються 

ними і спеціально обладнані для зберігання товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення. 

Порядок роботи складу митного органу визначається центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері фінансів. 

Максимальний строк зберігання товарів, транспортних засобів 

комерційною призначення органами доходів і зборів України на складах 

митних органів становить 90 днів. 

Товари, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного 

контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що 

перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий, можуть 

зберігатися на складах митних органів протягом 180 днів. 

Валюта України та іноземна валюта, депоновані в уповноважених 

банках, можуть зберігатися в них протягом 1095 днів. 

Митний брокер – це підприємство, що надає послуги з декларування 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються 

через митний кордон України. 

Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь- якому 
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митному органі України. За вчинення правопорушень, пов’язаних з 

провадженням митної брокерської діяльності, митний брокер несе 

відповідальність, встановлену МК України та іншими законами України. 

Слід звернути увагу, що взаємовідносини митного брокера з особою, 

яку він представляє визначаються договором доручення. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в 

галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його 

періодичну публікацію. 

Агент з митного оформлення – це фізична особа – резидент, що 

перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує 

в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з 

пред’явленням органу доходів і зборів України товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснеННЯ 

їх митного контролю та митного оформлення. 

Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з 

пред’явлення органу доходів і зборів України, транспортних засобів 

комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного 

контролю та митного оформлення, у будь-якому органі доходів і зборів 

України. 

Митний перевізник є суто національною категорією, що надає певні 

переваги при перевезенні товарів під митним контролем по митній території 

України. До переваг даної національної категорії перевізників товарів, що 

знаходяться під митним контролем, можна віднести: 

- при транзитних перевезеннях товарів (внутрішній митний транзит) по 

митній території України не потребуються додаткові заходи гарантування 

доставки товарів, окрім самого права користуватись статусом митного 

перевізника; 

- при здійсненні прохідного транзиту митною територією України не 

буде виникати необхідність додаткових гарантій доставки товарів до митниці 

призначення. 

 

План лекційного заняття 

1. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами.  

2. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення 

товарів, що перебувають під митним контролем. 

3. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним 

контролем. 

4. Здійснення діяльності митного брокера. 

 

План семінарського заняття 

1. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами.  

2. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення 

товарів, що перебувають під митним контролем. 
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3. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним 

контролем. 

4. Зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних 

органів. 

5. Здійснення діяльності митного брокера  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами.  

2. Транзитні перевезення. 

3. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення 

товарів, що перебувають під митним контролем. 

4. Здійснення діяльності митного брокера. Митний перевізник. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Який орган надає дозвіл на провадження митної брокерської 

діяльності? 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Державна фіскальна служба України та Адміністрація Державної 

прикордонної служби України; 

в) Державна митна служба;  

2.2. Фінансова гарантія як забезпечення сплати митних платежів не 

надається, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не 

перевищує суму, еквівалентну: 

а) 1000 євро; 

б) 100 євро; 

в) 10 євро; 

2.3. Забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією 

здійснюється: 

а) тільки у формі надання фінансової гарантії, виданої гарантом 

(гарантія, що надається у вигляді документа); 

б) тільки у формі грошової застави; 

в) у формах надання фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, 

що надається у вигляді документа) або внесення коштів на відповідний 

рахунок або в касу органу доходів і зборів (грошова застава); 

2.4. Якщо товари через свої властивості не можуть зберігатися на 

складі органу доходів і зборів, то вони за рішенням керівника органу доходів і 

зборів: 

а) можуть передаватися на зберігання підприємствам, на складах яких 

створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів; 

б) підлягають утилізації; 

в) підлягають поверненню власнику; 
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3. Виконатии практичне завдання. 

Благодійна організація вперше отримала від іноземного донора вантаж 

гуманітарної допомоги (одяг і взуття), після чого письмово звернулася на 

митницю з проханням про допомогу щодо декларування цього вантажу у 

зв’язку з тим, що в організації немає працівника, який може здійснити 

декларування вантажу, та відсутні кошти, щоб укласти договір на 

декларування зі спеціалізованим підприємством.  

Визначте організації, що мають декларувати гуманітарні вантажі 

та на яких умовах здійснюється таке декларування. 

Назвіть види контролю та умови їх проведення для гуманітарних 

вантажів.  

 

Інформаційні джерела: 1, 6, 26, 29, 30, 37, 38, 40, 42, 47, 48, 76. 

 

ТЕМА 10. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами 

 

Основні терміни та поняття: двоканальна система; ідентичні 

товари; міжнародні експрес-відправлення; міжнародні поштові 

відправлення; несупроводжуваний багаж; особисті речі; подібні (аналогічні) 

товари; ручна поклажа; супроводжуваний багаж; товари, заборонені до 

вивезення з України; товари, заборонені до ввезення в Україну; товари, 

заборонені до транзиту через митну територію України; фактурна 

вартість товару 

  

У процесі роботи над програмним матеріалом, передбаченим цією 

темою, слід передусім мати з’ясувати, що громадяни можуть перемішувати 

товари засобами авіаційного, водного, автомобільного й залізничного 

транспорту в: 

- ручній поклажі, 

- супроводжуваному багажі, 

- несупроводжуваному багажі, 

- міжнародних поштових відправленнях, 

- міжнародних експрес-відправленнях. 

Громадяни за умови дотримання вимог МК України та інших законів 

України можуть переміщувати через митній кордон України будь-які товари, 

крім: 

- заборонених до ввезення в Україну; 

- заборонених до вивезення з України; 

- заборонених до транзиту через митну територію України. 

Види цих товарів визначаються МК України чи законами України. 

Громадяни не можуть переміщувати через митний кордон України 

товари, щодо яких законодавством України встановлені обмеження в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Валютні цінності переміщуються через митний кордон України в 

порядку, встановленому Національним банком України. 

Двоканальна система - це спрощена система митного контролю, яка 

дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох 

каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) 

через митний кордон України. 

Канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), 

призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які 

переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не 

підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під 

встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на 

митну територію України або вивезення за межі її території і не підлягають 

письмовому декларуванню. Канал, позначений символами червоного кольору 

(«червоний коридор»), призначений для всіх інших громадян. 

Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) 

громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість 

цих товарів, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших 

документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких 

товарів. 

При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у 

несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості 

самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) 

до моменту перетинання ними митного кордону України. 

Особа, яка декларує товари, вправі довести достовірність відомостей, 

представлених для визначення їх фактурної вартості. 

У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної вартості 

товарів органи доходів і зборів України визначають їх вартість самостійно, на 

підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до 

вимог МК України. 

На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України 

товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися поза 

місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, 

встановленим для органів доходів і зборів України. 

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем 

розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для 

митних органів, митними органами із зацікавлених осіб справляється плата. 

Розмір такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат органу 

доходів і зборів України на вчинення зазначених дій. 

Предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон 

України, підлягають усному або письмовому декларуванню. 

Форма усного декларування застосовується при переміщенні 

громадянами через митний кордон України особистих речей, а також товарів 

і транспортних засобів у порядку й обсягах, що не перевищують норми, 

установлені законами України й іншими нормативно-правовими актами, та 
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таких, що не потребують дозволів відповідний державних органів на їх 

переміщення. 

При усному декларуванні митна декларація не заповнюється. 

За бажанням власника або на вимогу посадової особи органу доходів і 

зборів України декларація оформлюється в обов’язковому порядку. 

З обов’язковим письмовим декларуванням через митний кордон 

України перемішуються: 

- багаж, що відстав від власника; 

- несупроводжуваний багаж; 

- валютні цінності, цінності в кількості та обсягах, що перевищують 

норми, установлені чинним законодавством; 

- предмети, переміщення яких через митний кордон України 

здійснюється за дозвільними документами державних органів: будь-яка 

зброя, боєприпаси й вибухові речовини, наркотики й психотропні речовини, 

культурні цінності, друковані видання та інші носії інформації, отруйні й 

сильнодіючі речовини, ліки, радіоактивні матеріали, об’єкти флори й фауни, 

їхні частини та одержана з них продукція, високочастотні радіоелектронні 

пристрої та засоби зв’язку; 

- товари, що підлягають обкладенню податками й зборами; 

- товари, що тимчасово ввозяться на територію України, вивозяться за 

межі території України або переміщуються транзитом; 

- транспортні засоби, що тимчасово вивозяться за межі України, за 

бажанням власника (користувача);  

- товари, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях; 

- товари, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях. 

Митна декларація, оформлена посадовою особою органу доходів оорів 

України в повному обсязі, залишається у власника для безперешкодного 

ввезення або вивезення зазначених у ній валютних цінностей, товарів і 

транспортних засобів. 

У разі втрати декларація не поновлюється та її власник утрачає право 

на безперешкодне переміщення зазначених у ній валютних цінностей, товарів 

і транспортних засобів. 

Митна вартість обчислюється на момент перетину товарами митного 

кордону України. Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами 

через митний кордон України, визначається на підставі заяви громадянина за 

умови надання ним підтверджувальних документів. Такими документами 

можуть бути товарні чеки, ярлики тощо за умови, що ці документи можна 

ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості 

товарів, які переміщуються в несупроводжуваному багажі, крім вартості 

самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) 

до моменту перетинання ними митного кордону України. 

У разі відсутності документів, які підтверджують заявлену 

гроиадянином митну вартість, або за наявності обґрунтованих сумнівів щодо 

достовірності заявлених відомостей орган доходів і зборів України може 
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самостійно визначити митну вартість товарів, застосовуючи методи 

визначення митної вартості, встановлені МК України. 

Слід мати на увазі, що з усіх, встановлених МК України методів 

визначення митної вартості, для товарів, які переміщуються громадянами, 

можуть бути застосовані такі: 

- визначення митної вартості на підставі ціни на ідентичні товари 

(метод 2); 

- визначення митної вартості на підставі ціни на подібні (аналогічні) 

товари (методЗ). 

Під ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками з 

товарами, що оцінюються, у тому числі за такими: фізичні характеристики; 

якість та репутація на ринку; країна походження; виробник. 

Незначні зовнішні відмінності не можуть бути підставою для відмови у 

розгляді товарів як ідентичних, якщо в цілому такі товари відповідають 

зазначеним вимогам. 

У разі, якщо для цілей застосування цього методу виявляється більше 

однієї ціни угоди щодо ідентичних товарів, для визначення митної вартості 

товарів, що імпортуються, застосовується найнижча з них. 

Під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не є 

однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і 

складаються із схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові 

функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно 

взаємозамінними. 

Для визначення, чи є товари подібними (аналогічними), враховуються 

такі ознаки: якість, наявність торговельної марки і репутація на ринку; країна 

походження; виробник. 

Товари не вважаються ідентичними чи подібними: 

- якщо вони не були вироблені в тій же країні, що і товари, які 

оцінюються. Товари, виготовлені не виробником оцінюваних товарів, а 

іншою особою, беруться до уваги лише у разі, якщо немає ні ідентичних, ні 

подібних товарів, виготовлених особою - виробником товарів, які 

оцінюються; 

- якщо проектування товарів, дослідно-конструкторські роботи, 

художнє оформлення, дизайн, ескізи, креслення, а також інші аналогічні 

роботи виконані в Україні. 

Не підлягають пропуску через державиний кордон на підставі 

чинного законодавства України: 

а)  матеріали, що містять заклики до насильницького повалення чи 

зміни державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності, 

державного суверенітету і безпеки України, пропаганду війни, насильництва 

та жорстокості, расової, національної, релігійної винятковості або 

нетерпимості, підбурювання до вчинення кримінально караних дій; 

б) матеріали, що містять описи способів виготовлення і застосування 

наркотиків і сильнодіючих отруйних речовин; 
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в) матеріали порнографічного та вульгарного змісту; 

г) документи Національного архівного фонду України (крім випадків 

тимчасового їх експонування або реєстрації за кордоном); 

д) трудові книжки, військові квитки, дозвіл на право носіння зброї, 

посвідчення особи. Замість трудової книжки й інших документів 

пропускаються архівні довідки про трудовий стаж, які видаються архівними 

установами, або нотаріально засвідчені копії документів; 

є) документи і матеріали Державного музейного фонду України (крім 

випадків їх тимчасового експонування або реставрації за кордоном). 

Рекомендовано проаналізувати умови вивезення (пересилання) 

громадянами товарів за межі митної території України, які визначені главою 

54 МК України. Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на 

митну територію України встановлені нормами глави 55 МК України. 

При ввезенні на митну територію України громадянами звільняються 

від оподаткування митними платежами особисті речі. 

Особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, в першу 

чергу, для забезпечення життєдіяльності власника-громадянина, є власністю 

такого громадянина та призначені виключно для власного користування 

громадянина, не є товаром і не призначені для відчуження або передання 

іншим особам, відповідають меті перебування їх власника за кордоном. 

Особисті речі, що тимчасово ввозяться громадянами-нерезидентами в 

супроводжуваному багажі та ручній поклажі або в несупроводжуваному 

багажі, декларуються усно чи письмово за бажанням власника таких речей 

або на вимогу посадової особи миггного органа і не оподатковуються. 

До товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян, 

МК України відносить: 

1) товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у 

кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки; 

2) одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені 

виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у 

користуванні; 

3) особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, 

що мають ознаки таких, що були в користуванні; 

4) індивідуальне письмове та канцелярське приладдя; 

5) один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою 

кількістю фото-, відео-, кіноплівок та додаткового приладдя; 

6) один переносний проектор та аксесуари до нього разом з 

обґрунтованою кількістю діапозитивів та/або кіноплівок; 

7) бінокль; 

8) переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук; 

9) один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі 

магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою 

кількістю плівок, платівок, дисків; 

10) один переносний радіоприймач; 
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11) стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук, 

пейджери; 

12) один переносний телевізор; 

13) переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук 

і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не 

більше трьох штук; 

14) одна переносна друкарська машина; 

15) калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук; 

16) індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення 

життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були 

в користуванні; 

17) звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски у кількості, що 

відповідає кількості дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а 

у разі відсутності дітей - у кількості не більше однієї штуки; 

18) одна інвалідна коляска на кожного інваліда, який перетинає митний 

кордон України, а у разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї 

штуки; 

19) лікарські засоби, що переміщуються (пересилаються) через митний 

кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом Міністрів 

України; 

20) годинники у кількості не більше двох штук; 

21) 0,5 літра туалетної води та/або 100 грамів парфумів; 

22) спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект 

альпіністського спорядження, комплект спорядження для підводного 

плавання, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, дошка для серфінгу, 

віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу, інше аналогічне 

спорядження, призначене для використання однією особою; 

23) спеціальне дитяче харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію 

або інше захворювання, що потребує спеціального харчування, яке не 

виробляється (не реалізується) в Україні, що переміщується (пересилається) 

через митний кордон України в порядку та обсягах, визначених Кабінетом 

Міністрів України; 

24) інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб 

громадянина, перелік і гранична кількість яких визначаються законами 

України. 

З метою детального вивчення питань даної теми рекомендовано 

проаналізувати положення Порядку справляння митних платежів при 

ввезенні на митну територію України товарів громадянами, затвердженого 

Наказом Міністерства фінансів України від 22.05.2012 № 581. 

 

План лекційного заняття 

1. Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон 

України.  
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2. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через 

митний кордон, для цілей нарахування податків та зборів. 

3. Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території 

України.  

4. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Переміщення транспортних засобів громадянами.  

2. Переміщення громадянами іноземної валюти і національної валюти. 

3. Митний контроль товарів, які переміщуються іноземними 

громадянами, які користуються митними пільгами. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Визначення: «ціна товару, що переміщується через митний кордон 

України, та зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, касових або 

товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять 

відомості щодо вартості таких товарів) » відповідає поняттю: 

а) фактурна вартість товару; 

б) вартість товару; 

в) ціна товару; 

2.2. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що 

ввозяться громадянами через пункти пропуску через державний кордон 

України, відкриті для повітряного сполучення, в супроводжуваному багажі 

та/або ручній поклажі митні платежі не нараховуються: 

а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро; 

б) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує 2000 євро; 

в) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує 3000 євро; 

2.3. Орган доходів і зборів України для визначення митної вартості 

для товарів, які переміщуються громадянами, може застосувати такі методи: 

а) визначення митної вартості на підставі ціни на ідентичні товари або  

визначення митної вартості на підставі ціни на подібні (аналогічні) товари; 

б) метод визначення митної вартості на основі віднімання вартості; 

в) метод визначення митної вартості товарів на основі додавання 

вартості (обчислена вартість); 

2.4. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що 

ввозяться громадянами через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, 

пункти пропуску через державний кордон України в супроводжуваному 

багажі та/або ручній поклажі митні платежі не нараховуються: 
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а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро та сумарна вага яких 

не перевищує 100 кг; 

б) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує 50 євро та сумарна вага яких 

не перевищує 10 кг; 

в) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро та сумарна вага яких 

не перевищує 50 кг; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Громадянин України Ф. прямує авіарейсом з Харкова до Москви і 

подає для митного контролю: 12 000 доларів США та 150 000 грн (у в’їзній 

декларації немає відмітки про ввезення). 

Яким є порядок вивезення з митної території валюти? 

3.2. 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? 

 

Інформаційні джерела: 1, 6, 27, 31, 47-49, 64, 92. 

 

ТЕМА 11. Контроль за переміщенням через митний кордон 

України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності 

 

Основні терміни та поняття: інтелектуальна власність, 

інтелектуальна діяльність, контрафактний товар, об’єкт інтелектуальної 

власності, реєстрація товарів. що містять об’єкти інтелектуальної 

власності. 

 

За законодавством України усі результати творчої інтелектуальної 

діяльності визнані товаром і можуть бути об’єктом зовнішньоекномічних 

угод і переміщуватися через митний кордон України. Однак, об’єкти права 

інтелектуальної власності порівняно із звичайний товаром характеризуються 

деякими особливостями, що зумовлює необхідність здійснення спеціальних 

заходів при їх переміщенні через митний кордон України: 

1. Право інтелектуальної власності виникає, як правило, тільки після 

державної реєстрації результату творчої діяльності у відповідних державних 

органах (Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки 

України). Для об’єктів права промислової  власності, а також для засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту така реєстрація є необхідною, 

для об’єктів авторського права реєстрація є бажаною (вона засвідчує 

пріоритет створення результату літературно-художньої творчості) і необхідна 

для реєстрації в подальшому об’єкта інтелектуальної власності у органу 
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доходів і зборів України. 

2. Право інтелектуальної власності є строковим, тобто воно 

припиняється 3 перебігом певного терміну, після чого об’єкт інтелектуальної 

власності стає суспільним надбанням. За загальним правилом дія авторського 

права на твір відбувається протягом життя автора та 70 років після його 

смерті, право на винаходи, корисні МОДЕЛІ – 20 років, право на промислові 

зразки – 10 років, право на товарні знаки – 10 років після подання заявки на 

отримання патенту. 

3. Об’єкти інтелектуальної власності – це не речі, як предмет 

матеріального світу, а ті ідеї, символи, образи, думки, гіпотези тощо, які 

виражені в об’єктивній формі - втілені в матеріальних носіях. У зв’язку з 

цим, об’єкти інтелектуальної власності здатні до тиражування, тобто до 

багаторазового втілення в матеріальному об’єкті. 

4. Автору об’єкта інтелектуальної власності належить два види прав: 

майнові права та особисті немайнові права. Майнові права можуть 

передаватися іншим особам, немайнові права відчуженню не підлягають. 

5. Діє принцип вичерпання права інтелектуальної власності тобто 

автор не може заборонити використання та розповсюдження товару, який 

містить об’єкт інтелектуальної власності, якщо його правомірно було введено 

в обіг правовласником шляхом першого продажу. Про це свідчить аналіз ч. 7 

ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права» та ч. 6 ст. 16 

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 

6. 3 переходом права власності на річ до іншої особи, право 

інтеьтуальної власності не переходить до нового власника. Передача прав на 

об’єкти інтелектуальної власності відбувається в спеціальному порядку.  

7. Відчуження права власності відбувається в повному обсязі, тоді 

право інтелектуальної власності передається за ліцензійними угодами як в 

повному обсязі (виключна ліцензія), так і частково з обмеженням по строку, 

способу використання, території, кількості примірників тощо. Крім того, 

договори на передачу прав інтелектуальної власності підлягають державній 

реєстрації так само, як і право інтелектуальної власності.  

8. Охорона права інтелектуальної власності в більшості випадків 

обмежується територією певної держави, де відбулася державна реєстрація 

(за виключенням загальновідомих товарних знаків). 

9. Результати творчої діяльності, що визнаються об’єктами права 

інтелектуальної власності, є різними за рівнем творчості, метою створення, 

характером діяльності і, як наслідок, за правовим режимом виникнення, 

використання та охорони. 

МК України встановлює порядок митного контролю і митного 

оформлення товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності. 

Митний контроль за переміщенням товарів, що містять об’єкти 

інтелектуальної власності можна поділити на два види. 

По-перше, це безпосередній митний контроль, що здійснюється з 

детальною перевіркою наявності порушень прав інтелектуальної власності на 
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матеріальному носії за умови попереднього надання інюрмації 

правовласником в порядку, передбаченому МК України. 

По-друге, це формалізований митний контроль, який здійснюється 

відповідно до МК України за дотриманням умов переміщення певних 

матеріальних носіїв (наприклад, при переміщенні дисків для лазерних систем 

зчитування вимагається наявність ліцензії Мінекономіки, СІД-кодів та 

контрольних марок). Ці заходи також спрямовані на захист прав 

інтелектуальної власності на митному кордоні, але органи доходів і зборів 

України перевіряють лише формальні ознаки, передбачені законодавством, 

без перевірки наявності чи відсутності об’єктів прав інтелектуальної 

власності на цих матеріальних носіях. Разом з тим, у авторів творів завжди 

залишається право отримати домогу органів доходів і зборів України по 

захисту прав інтелектуальної власності шляхом здійснення безпосереднього 

митного контролю при дотриманні умов, передбачених МК України. 

Порядок переміщення товарів, що містять об’єкти інтелектульної 

власності застосовується з обмеженнями по видах митних режимів, способу 

переміщення та колу осіб. Такі обмеження встановлено, зокрема, до товарів, 

що містять об’єкти інтелектуальної власності та переміщуються через 

територію України транзитом; ввозяться на митну територію Укріїни або 

вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не 

призначені для використання у комерційних цілях, пересилаються у 

міжнародних поштових та експрес відправленнях. 

Реєстрація товарів. що містять об’єкти інтелектуальної власності у 

органах доходів і зборів України – це передбачена митним законодавством 

процедура засвідчення факту зацікавленості право власника у сприянні 

захисту його прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через 

митний кордон України та механізм збору інформації, необхідної для 

виконання таких функцій органами доходів і зборів Україна. 

Ведення реєстру, враховуючи міжнародний досвід, може відбуватися 

за різними позиціями: 1) за об’єктами інтелектуальної власності, 2) за 

товарами, що містять об’єкти інтелектуальної власності. 

Підставою призупинення митного оформлення є наявність ознак 

контрафактності товарів, пред’явлених для митного контролю та митного 

оформлення. 

Контрафактні товари – товари, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України та 

вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що 

охороняються відповідно до закону. 

Контрафактність товарів виявляється у процесі здійснення митного 

контролю. Підставами для підозри про контрафактність товарів є: 

- виявлення товарів, занесених у реєстр, на які відсутні документи про 

наявність у декларанта прав на даний об’єкт інтелектуальної власності 

(відносно товарів, що містять об'єкти авторського права та суміжних прав); 

- виявлення невідповідності ознак товарів наданих для митного 
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оформлення ознакам, що містяться у державному реєстрі; 

- ідентифікації товарів відповідно до наданого правовласником 

клопотання та опису товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, 

які імпортуються чи експортуються з порушенням прав інтелектуальної 

власності (у разі можливості і наданим зразком цього об’єкта або його 

фотографічного зображення); 

- ідентифікації декларанта, відправника або отримувача товару, країни 

імпорту та експорту, як таких, що відповідають критеріям ризику, тобто 

оцінним критеріям, що в сукупності визначають вибір заходів, спрямованих 

на запобігання потенційному недотриманню вимог митного законодавства 

щодо переміщення товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності. 

Для забезпечення захисту конституційних прав та інтересів людини, до 

яких належать права інтелектуальної власності, державним органам надані 

певні організаційно-розпорядчі, контролюючі та фіскальні повноваження. 

Митний контроль об’єктів інтелектуальної власності повинен 

здійснюватись в умовах тісної взаємодії підрозділів органів доходів і зборів 

України з іншими правоохоронними та контролюючими органами України. 

Взаємодія тут завжди носить конкретний характер у тому розумінні, що вона 

є завжди відношенням сторін певної цілісної системи. 

Взаємодія державних органів, в тому числі правоохоронних та 

контролюючих, це комплексні спільні дії, узгоджені по місцю, часу та 

способах їх проведення, під час яких здійснюється взаємна підтримка одного 

державного органу іншими, надання йому всебічної допомоги, з метою 

отримання єдиного результату, досягнення єдиної мети. 

Ефективними напрямками і формами взаємодії органів доходів і зборів 

України з іншими правоохоронними органами при здійсненні митного 

контролю є: 

1) систематичне взаємне інформування про оперативну обстановку, 

наміри і спроби порушень державного кордону, незаконне переміщення через 

кордон товарів та інших предметів, а також про джерела придбання і канали 

переміщення через митний кордон валюти, сировини, значних обсягів 

промислових виробів та сільськогосподарської продукції, товарів народного 

вжитку, культурних та історичних цінностей, крадених автомобілів; 

2) спільне планування та проведення заходів (операцій), спрямованих 

на  запобігання, виявлення і розкриття порушень чинного законодавства з 

прикордонних і митних питань, протидія організованій нелегальній міграції, 

контрабандному та незаконному переміщенню через кордон товарів та інших 

предметів; 

3) здійснення спільних заходів при розслідуванні та розкритті 

злочинів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, розшук і 

затримання злочинців тощо; 

4) взаємодія МВС, Служби безпеки України, органів доходів і зборів 

України і Держкомкордону України організовується безпосередньо 

керівниками відповідних органів на місцях. 
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Для більш детального вивчення питань даної теми рекомендовано 

проаналізувати Порядок взаємодії підрозділів митниці при здійсненні 

митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права 

інтелектуальної власності, затверджений Наказом Міністерства фінансів 

України від 30 травня 2012 р. № 647. 
 

 План семінарського заняття 

1. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що 

містять об’єкти права інтелектуальної власності. 

2. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної 

власності.  

3. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у 

сфері захисту права інтелектуальної власності. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через 

митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної 

власності.  

2. Взаємодія митних органів з іншими органами державної влади у 

сфері захисту права інтелектуальної власності. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності, які 

охороняються відповідно до закону, веде: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, 

2.2. Внесення відомостей про об’єкт права інтелектуальної власності 

у митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється на 

підставі: 

а) заяви правовласника, 

б) заяви керівника органу доходів і зборів, 

в) заяви керівника центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

2.3. Призупинення митного оформлення товарів, відносно яких 

виявлено ознаки порушення прав інтелектуальної власності, може тривати, 

за загальним правилом, не більше: 

а) 60 робочих днів, 

б) 30 робочих днів, 

в) 10 робочих днів, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1033-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1033-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1033-12
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2.4. У разі призупинення митного оформлення швидкопсувних товарів, 

відносно яких виявлено ознаки порушення прав інтелектуальної власності,  

строк призупинення становить: 

а) три робочі дні та не може бути продовжений; 

б) три робочі дні та може бути продовжений; 

в) п’ять робочих днів та не може бути продовжений; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Київський художник О. Іваненко вирішив перевезти в Нідерланди 

свої графічні і живописні полотна для видання каталогу. Однак в зв'язку з 

встановленням на митниці в аеропорту ряду обмежень художник не зміг 

цього зробити.  

Який порядок переміщення через митний кордон України культурних 

цінностей?  

Чи існують особливості в правовій регламентації?  

Яка специфіка оплати митних платежів? 

3.2. ТОВ ―Спірит‖ звернулося до начальника митниці із заявою про 

включення до Реєстру товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності, 

їх торговельної марки ―Славія‖. Начальник митниці у відповіді ТОВ 

зазначив, що законодавством не передбачено реєстрацію об’єктів права 

інтелектуальної власності у митних органах.  

Проаналізуйте дії ТОВ та відмову начальника митниці.  

Яким є порядок реєстрації у митних органах товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності?  

 

Інформаційні джерела: 1, 6, 28, 47, 48, 54, 92. 

 

ТЕМА 12. Країна походження товару. Митна вартість 

 

Основні терміни та поняття: декларація про походження товару; 

засвідчена декларація про походження товару; країна походження товару; 

митна вартість; методи визначення митної вартості; сертифікат про 

походження товару; сертифікат про регіональне найменування товару; 

товар «групи ризику»; товари, повністю вироблені у країні; товари 

достатньо перероблені у вільних митних зонах. 

 

Тема присвячена з’ясуванню особливостей правового регулювання 

встановленню країни походження товару та митної вартості. 

Країна походження товару визначається з метою застосування 

тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну 

територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення 

обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі. 

Країна походження є однією з трьох основних, поряд з кодом товару і 

митною вартістю товару, характеристик, на яких базується застосування 
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заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Слід мати на увазі, що країна походження товару визначається з метою 

оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, 

застосування до них заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо 

переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих 

товарів у статистиці зовнішньої торгівлі. 

Країною походження товару вважається країна, в якій товар був 

повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до 

критеріїв, встановлених МК України. Під країною походження товару 

можуть розумітися група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, 

якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару. 

Повністю вироблені або піддані достатній переробці товари 

преференційного походження визначаються на основі законів України, а 

також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України. 

Товарами, повністю виробленими у даній країні, вважаються: 

1) корисні копалини, добуті з надр цієї країни, в її територіальних 

водах або на її морському дні; 

2) продукція рослинного походження, вирощена або зібрана в цій 

країні; 

3) живі тварини, що народилися та вирощені в цій країні; 

4) продукція, одержана від живих тварин у цій країні; 

5) продукція, одержана в результаті мисливського або рибальського 

промислу в цій країні; 

6) продукція морського рибальського промислу та інша продукція 

морського промислу, одержана судном цієї країни або судном, що 

орендоване (зафрахтоване) цією країною; 

7) продукція, одержана на борту переробного судна цієї країни 

виключно з продукції, зазначеної у пункті 6 цієї статті; 

8) продукція, одержана з морського дна або з морських надр за межами 

територіальних вод цієї країни, за умови, що ця країна має виключне право 

на розробку цього морського дна або цих морських надр; 

9) брухт та відходи, одержані в результаті виробничих або інших 

операцій з переробки в цій країні, а також вироби, що були у вжитку, зібрані 

в цій країні та придатні лише для переробки на сировину (утилізації); 

10) електроенергія, вироблена в цій країні; 

11) товари, вироблені в цій країні виключно з продукції, зазначеної у 

пунктах 1-10. 

Товари вважаються достатньо переробленими у вільних митних 

зонах, якщо: 
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1) товари, що декларуються, класифікуються в тарифній позиції іншій, 

ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх 

виготовлення; 

2) у вартості товарів, що декларуються, частка доданої вартості 

становить не менш як 50 відсотків. 

Критерієм достатньої переробки наземних (дорожніх) транспортних 

засобів, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 згідно з 

УКТ ЗЕД, є обов’язкове виконання таких виробничих та технологічних 

операцій: 

1) виготовлення кузова (кабіни) транспортного засобу, коли з окремих 

елементів, деталей або вузлів методами нероз’ємного з’єднання 

виготовляється кузов (кабіна), призначений для подальшого фарбування і 

складання. При цьому у процесі виготовлення кузова (кабіни) складається в 

єдине ціле не менш як шість основних елементів кузова (кабіни), серед яких 

повинні бути дах, боковина ліва, боковина права, підлога; 

2) фарбування кузова (кабіни); 

3) спорядження кузова (кабіни); 

4) складання транспортного засобу. 

У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більші країн, 

країною походження товару вважається країна, в якій були здійснені останні 

операції з переробки, достатні для того, щоб товар отримав основні 

характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям 

достатньої переробки згідно з положеннями МК України. 

Варто звернути увагу, що МК України встановлює можливість 

застосовувати механізм визначення країни походження до товарів, які 

поставляються у розібраному чи незібраному вигляді, як до єдиного товару, а 

не до кожної частини товару, що поставляється окремою партією. 

Товари у розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються 

кількома партіями, у разі якщо за виробничими чи транспортними умовами 

неможливе їх відвантаження однією партією, а також у випадках, коли партія 

товару роздрібнена на кілька партій в результаті помилки, повинні 

розглядатися за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи як 

єдиний товар для цілей визначення країни походження товару. 

Умовою застосування цього правила є: 

1) попереднє повідомлення органу доходів і зборів про роздрібнення 

партії розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням 

причин такого роздрібнення, наявність докладної специфікації кожної партії 

із зазначенням кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, вартості і країни походження 

товарів, що входять до кожної партії; 

2) документальне підтвердження помилковості роздрібнення однієї 

партії товару на кілька партій; 

3) поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником; 

4) митне оформлення всіх партій товарів в одному органі доходів і 

зборів. 
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Слід мати на увазі, що МК України визначає документами, що 

підтверджують країну походження товару, наступні: сертифікат про 

походження товару, засвідчена декларація про походження товару, 

декларація про походження товару, сертифікат про регіональне 

найменування товару. Країна походження товару заявляється (декларується) 

органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про 

походження товару. 

Сертифікат про походження товару – це документ, який однозначно 

свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом 

даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат 

видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні 

походження товару. У разі втрати сертифіката приймається його офіційно 

завірений дублікат. 

Засвідчена декларація про походження товару – це декларація про 

походження товару, засвідчена державною організацією або компетентним 

органом, наділеним відповідними повноваженнями. 

Декларація про походження товару – це письмова заява про країну 

походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, 

продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою 

на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується 

товару. 

Сертифікат про регіональне найменування товару – це документ, 

який підтверджує, що товари відповідають визначенню, характерному для 

відповідного регіону країни, та виданий компетентним органом відповідно до 

законодавства країни вивезення товару. 

У разі якщо в документах про походження товару є розбіжності у 

відомостях про країну походження товару або органом доходів і зборів 

встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що 

зазначені у документах, декларант або уповноважена ним особа має право 

надати органу доходів і зборів для підтвердження відомостей про заявлену 

країну походження товару додаткові відомості. 

Додатковими відомостями про країну походження товару є відомості, 

що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних 

специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, 

ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, паспортах, технічній 

документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, 

що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару. 

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний 

кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, 

яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. 

Поняття митної вартості є базовою категорією не лише в системі 

митного оподаткування, але й у системі митного контролю та митного 

оформлення, так як саме на основі митної вартості розраховуються такі 

платежі як мито, митні збори, акцизний збір та податок на додану вартість. 
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Митна вартість товарів, які переміщуються чсреч митний кордон 

України, визначається декларантом відповідно до положень МК України. 

Порядок визначення митної вартості товарів поширюється на всі товари, які 

переміщуються через митний кордон України. 

Визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно 

до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами: 

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. 

Рекомендовано проаналізувати положення Глави 9 «Методи 

визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію 

України відповідно до митного режиму імпорту, та порядок їх застосування» 

МК України та встановити особливості застосування кожного методу. 

Митна вартість товару – це ціна, що фактично платиться або повинна 

бути сплачена за товар на момент перетину кордону України. При визначенні 

митної вартості в неї включається ціна товару, визначена в рахунку-фактурі, 

а також фактичні витрати, що не включені в рахунок-фактуру. 

Фактичні витрати, що не включаються в рахунок-фактуру складають 

витрати: 

- на транспортування, завантаження, вивантаження, перевантаження і 

страховку до пункту переміщення на митному кордоні України; 

- комісійні та брокерські; 

- плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що 

належить до даних товарів і повинна бути оплачена імпортером 

(експортером) як умова їх ввозу (вивозу). 

Відомості про митну вартість товарів використовуються для: 

1) нарахування митних платежів; 

2) застосування інших заходів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності України; 

3) ведення митної статистики; 

4) розрахунку податкового зобов’язання, визначеного за 

результатами документальної перевірки. 

Особлива увага приділяється підвищенню контролю за класифікацією 

товарів «групи ризику». Перелік таких товарів регулярно переглядається з 

урахуванням результатів аналізу чинного законодавств, номенклатури й 

обсягів товарних потоків. 

З метою підвищення ефективності роботи органів доходів і зоборів 

України щодо запобігання декларування товарів не своїм найменуванням 

вжито ряд дієвих заходів – узагальнено підходи до формування переліків 
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товарів «групи ризику», запроваджено реєстр класифікаційних рішень 

відділів тарифів та митної вартості органів доходів і зборів України, 

посилено співпрацю цих підрозділів з митними лабораторіями. 

Митна вартість товару і метод її визначення заявляються 

(декларуються) органу доходів і зборів України декларантом під час 

переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання 

декларації митної вартості. 
Декларант або уповноважена ним особа, які заявляють митну вартість 

товару, зобов’язані: 

1) заявляти митну вартість, визначену ними самостійно, у тому числі за 

результатами консультацій з органом доходів і зборів; 

2) подавати органу доходів і зборів достовірні відомості про 

визначення митної вартості, які повинні базуватися на об’єктивних, 

документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню; 

3) нести всі додаткові витрати, пов’язані з коригуванням митної 

вартості або наданням органу доходів і зборів додаткової інформації. 

Декларація митної вартості подається у разі: 

1) якщо до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за 

оцінювані товари, додаються витрати, зазначені у частині десятій статті 58 

МК України, і якщо вони не включалися до ціни; 

2) якщо з ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за 

оцінювані товари, виділено витрати, зазначені у частині одинадцятій статті 

58 МК України; 

3) якщо покупець та продавець пов’язані між собою. 

В інших випадках декларація митної вартості подається за власним 

бажанням декларанта або уповноваженої ним особи. 

Декларація митної вартості не подається, у тому числі у випадках, 

передбачених частиною п’ятою цієї статті, у разі декларування партій 

товарів, митна вартість яких не перевищує 5000 євро. 

Документами, які підтверджують митну вартість товарів, є: 

1) декларація митної вартості, що подається у випадках, визначених у 

частинах п’ятій і шостій статті 52 МК України, та документи, що 

підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких 

проводився розрахунок митної вартості; 

2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його 

замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; 

3) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є 

об’єктом купівлі-продажу); 

4) якщо рахунок сплачено, - банківські платіжні документи, що 

стосуються оцінюваного товару; 

5) за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що 

підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для 

ідентифікації ввезеного товару; 
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6) транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки 

витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також 

документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних 

товарів; 

7) копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню; 

8) якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також 

документи, що містять відомості про вартість страхування. 

 

План лекційного заняття 

1. Мета і порядок визначення країни походження товару. 

2. Документи, що підтверджують країну походження товару. 

3. Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через 

митний кордон України. 

4. Декларування митної вартості товарів. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Визначення країни походження товару.  

2.Особливості визначення походження товарів.  

3.Митна вартість товару.  

4.Методи визначення митної вартості товарів, що вивозяться 

(експортуються) з України. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Під країною походження товару може розумітися: 

а) лише одна країна; 

б) країна чи декілька (не більше двох) країн; 

в) країна, група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, 

якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару, 

2.2. У разі якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше 

країн, країною походження товару вважається: 

а) країна, в якій була здійснена будь-яка остання операція; 

б) країна, в якій були здійснені останні операції з переробки, достатні 

для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю 

виготовленого товару, що відповідають критеріям достатньої переробки; 

в) країна, в якій була здійснена перша операція з виготовлення товару; 

2.3. Основним методом визначення митної вартості товарів, які 

ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму 

імпорту, є  

а) метод за ціною договору (вартість операції), 

б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; 

в) на основі віднімання вартості; 

2.4. Заявлення митної вартості товарів здійснюється: 
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а) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну податкову і митну політику, 

б) керівником органу доходів і зборів під час декларування товарів; 

в) декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування 

товарів; 

 

3. Виконати практичне завдання. 

Митним органом встановлено, що власники підприємства-імпортера 

промислового обладнання є родичами власника підприємства-продавця, в 

наслідок чого продавець має значний контроль над імпортером. Більше того, 

встановлено, що імпортер надсилає продавцеві 10% чистого прибутку його 

компанії, які було включено продавцем до митної вартості товару в повному 

обсязі. При проведенні порівняльного аналізу декларантом було доведено (чи 

встановлено митним органом), що митна вартість товару, що імпортується 

максимально наближена до митної вартості ідентичних товарів, яка 

визначена до відповідних вимог ст. 268 МК України.  

За яким методом оцінки повинен визначити митну вартість митний 

орган? 

 

Інформаційні джерела: 6, 13, 14, 37, 39, 40, 47, 48, 92. 

 

ТЕМА 13. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 

діяльності та верифікація сертифікатів про походження товарів з 

України  

 

Основні терміни та поняття: верифікація сертифікатів про 

походження товарів з України, Гармонізована система опису та кодування 

товарів, Митний тариф України, Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Перехід до нових принципів регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (тарифне регулювання, ліцензування, квотування і под.) 

відповідно до світової практики вимагає змін організації митного контролю 

за товарами, які знаходяться у зовнішньоторговельному обороті. 

Слід звернути увагу, що ефективне використання тарифних методів 

регулювання залежить не тільки від системи оподаткування товарів при 

переміщенні через митний кордон, але й від застосування процедур митного 

контролю та їх оформлення. Правильна класифікація кодування товарів є 

важливим складовим елементом системи митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, оскільки від неї залежить встановлення 

їхньої вартості за об'єктивними критеріями і, відповідно, обґрунтоване 

нарахування і стягнення митних платежів. Крім цього, правильна 

класифікація товарів має велике значення й для підвищення об'єктивності 
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митної статистики зовнішньоекономічної діяльності, оскільки остання 

використовується для вироблення оптимальної митної політики країни. 

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 
(УКТ ЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування 

товарів. 

Гармонізована система опису та кодування товарів (ГС) – це 

міжнародна номенклатура товарів, розроблена Всесвітньою митною 

організацією. До ГС входить близько 5 000 груп товарів; кожна група 

позначається шестизначним цифровим кодом. Товари упорядковані в логічну 

структуру і мають добре визначені правила для досягнення уніфікованої 

класифікації. ГС використовується більше ніж 200 країнами на основі їхніх 

Митних тарифів, а також для збору міжнародної торгової статистики. В 

термінах ГС класифіковано більше 98 % товарів міжнародної торгівлі. 

На ГС базується Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності та затверджується законом про Митний 

тариф України 

Митний тариф України затверджений Законом України від 

19.09.2013 року та містить перелік ставок загальнодержавного податку – 

ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і 

систематизовані згідно з УКТ ЗЕД, складеною на основі Гармонізованої 

системи опису та кодування товарів. 

В УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними 

позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких 

уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. 

Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, 

восьмий, дев’ятий та десятий знаки цифрового коду. 

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в 

УКТ ЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші 

чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії 

(перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків). 

Ведення УКТ ЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

тобто Державна фіскальна служба України. 

Ведення УКТ ЗЕД передбачає: 

1) відстеження та облік змін і доповнень до Гармонізованої системи 

опису та кодування товарів, пояснень та інших рішень щодо її тлумачення, 

що приймаються Всесвітньою митною організацією; 

2) підготовку пропозицій щодо внесення змін до УКТ ЗЕД; 

3) деталізацію УКТ ЗЕД на національному рівні та введення 

додаткових одиниць виміру; 

4) забезпечення однакового застосування всіма органами доходів і 

зборів правил класифікації товарів; 

5) прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТ 

ЗЕД у складних випадках; 
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6) розроблення пояснень і рекомендацій до УКТ ЗЕД та забезпечення 

їх опублікування; 

7) своєчасне ознайомлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

з рішеннями та інформацією (крім тих, що є конфіденційними) щодо питань 

класифікації товарів та про застосування УКТ ЗЕД; 

8) здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТ ЗЕД. 

Декларування товарів здійснюється митним брокером, який 

використовує право класифікації заявленого товару по представленим 

документам. При здійсненні митного оформлення та огляду товарів інспектор 

органу доходів і зборів України перевіряє правильність класифікації товарів. 

У випадку виникнення сумнівів посадова особа органу доходів і зборів 

України може здійснити класифікацію товарів у відповідності з УКТ ЗЕД. 

Для вирішення особливо складних та спірних випадків класифікації 

товарів згідно УКТ ЗЕД у органах доходів і зборів України створені 

відповідні підрозділи. 

За потреби уточнення хімічних, фізичних характеристик, товару, що не 

визначаються візуально та потребують інших методів дослідження цим 

підрозділом готується звернення та ініціюється взяття проб і зразків для 

проведення експертизи в митній лабораторії. Взяття проб і зразків 

проводиться відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів 

України. 

У запитах до митної лабораторії зазначаються питання, при отриманні 

відповіді на які можливо буде провести однозначну класифікацію товарів. У 

випадку відсутності технічних чи інших можливостей проведення 

досліджень в митній лабораторії за місцем знаходження органу доходів і 

зборів України може бути звернення до центральної митної лабораторії та 

спеціалізованих акредитованих лабораторій. Після проведення необхідних 

досліджень їх результати оформормлюються У вигляді висновків. Ці 

висновки є підставою для прийняття остаточного рішення по класифікації 

товару. 

Органом доходів і зборів України встановлюються певні терміни 

проведення лабораторних досліджень та на проведення класифікації товарів. 

З технічної точки зору класифікація товарів, проведена органом 

доходів і зборів України, здійснюється відповідно до загальних припиипів 

ведення Гармонізованої системи опису і кодування товарів, правилами її 

тлумачення, прийнятими вимогами й умовами класифікації. Рішення по 

класифікації товарів оформлюється за встановленою формою і є 

обов’язковими для підприємств і громадян при митному оформленні товарів. 

Однією із форм міжнародного співробітництва митних органів різних 

країн є співпраця по перевірці державними органами країни – експортера 

сертифікатів про походження товарів, які надаються при митному оформлені 

товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.  

Верифікація сертифікатів про походження товарів з України – 

комплекс адміністративно-правових заходів, направлених на встановлення 
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достовірності документу (сертифікату), що підтверджує українське 

походження товарів. 

В органі доходів і зборів України функція по здійсненню верифікації 

сертифікатів покладено на Управління тарифного регулювання. 

Верифікація сертифікатів про походження товарів з України 

здійснюється на підставі запитів митних органів зарубіжних країн або 

ініціативою органу доходів і зборів України. 

Верифікація сертифікатів може здійснюватися у формах: 

1) перевірки сертифікату на автентичність (справжність); 

2) перевірки правильності даних, внесених до сертифікату, в тому 

числі критерію походження товару. 

У разі необхідності на вимогу органу доходів і зборів України 

підприємство зобов'язано надати зразки власної продукції для проведення 

експертизи. Зразки відбираються в мінімально необхідних для проведення 

дослідження кількості. Кількість зразків товару визначається органом доходів 

і зборів України виходячи з особливостей та властивостей товарів, видів та 

умов проведення експертизи, а також із урахуванням думки спеціалістів 

(експертів). 

Порядок надання зразків продукції встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. Експертиза проводиться митними лабораторіями, а в разі 

необхідності, із залученням митними органами спеціалістів (експертів). 

На підставі отриманих документів та досліджень з'ясовується 

правильність встановленого критерію походження, та відповідність внесеної 

до сертифіката інформації вихідним документам. 

 

План лекційного заняття 

1. Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі.  

2. Класифікація товарів. Надання зразків товарів під час здійснення 

класифікації товарів. 

3. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України. 

4. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації 

сертифікатів про походження товарів з України. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі. 

2. Класифікація товарів.  

3. Поняття верифікації сертифікатів про походження товарів з України. 

4. Порядок верифікації сертифікатів про походження товарів з України. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 
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2.1. Гармонізована система опису та кодування товарів розроблена: 

а) Всесвітньою митною організацією, 

б) Верховною Радою України; 

в) Радою Європи, 

2.2. Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів і декларацій 

здійснюється органами доходів і зборів на підставі: 

а) запиту центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

б) запиту декларанта; 

в) запиту митного органу країни ввезення товару, 

2.3. Ведення УКТ ЗЕД здійснює: 

а) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику, 

б) Міністерство фінансів України; 

в)( Кабінет Міністрів України; 

2.4. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 

затверджується: 

а) Митним кодексом України; 

б) Наказом Міністерства фінансів України; 

в) законом про Митний тариф України; 

 

Інформаційні джерела: 3, 6, 13, 24, 47, 49, 50. 

 

ТЕМА 14. Порушення митних правил 

 

Основні терміни та поняття: адміністративне правопорушення, 

адміністративне стягнення, винність, заподіяння шкоди, караність, 

конфіскація, об'єкт порушення митних правил, об'єктивна сторона 

порушення митних правил, попередження, порушення митних правил, 

суб'єкт порушення митних правил, суб'єктивна сторона порушення митних 

правил, суспільна небезпечність, штраф. 

 

Досліджуючи питання даної теми, слід мати на увазі, що порушення 

митних правил є різновидом адміністративного правопорушення – винного 

діяння (дії чи бездіяльності), що посягає на встановлений порядок 

перетинання митного кордону та переміщення через нього товарів, 

транспортних засобів і предметів.  

Митні правопорушення, як й інші порушення, характеризуються 

такими ознаками, як суспільна небезпечність, заподіяння шкоди, винність та 

караність. Суспільна небезпека проявляється у тому, що порушеннями 

митних правил створюється загроза митній справі. В результаті такого 

правопорушення порушується порядок переміщення товарів, транспортних 

засобів і предметів через митний кордон. До ознак правопорушення також 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/paran3#n3
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належить те, що вони завдають шкоди, а особи, які їх скоїли, підлягають 

покаранню. 

Більшість порушень митного законодавства є адміністративними. Але 

за контрабанду встановлено кримінальну відповідальність. На посадових осіб 

митних органів можуть накладатися дисциплінарні стягнення. В разі 

заподіяння матеріальних збитків та моральної шкоди не виключено 

застосування цивільно-правової відповідальності. 

Митні правопорушення передбачені розділом XVIII МК України. 

Порушенням митних правил слід вважати протиправні дії особи, яка 

посягає на встановлений порядок переміщення товарів, предметів і 

транспортних засобів через митний кордон України, їх контроль і митне 

оформлення та стягнення мита й інших платежів, за які митним 

законодавством встановлена відповідальність. 

Відповідно до ст. 458 МК України порушення митних правил є 
адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні 

(умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на 

встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України 

порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України, пред’явлення їх органам доходів і 

зборів для проведення митного контролю та митного оформлення, а також 

здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або 

контроль за якими покладено на органи доходів і зборів цим Кодексом чи 

іншими законами України, і за які цим Кодексом передбачена 

адміністративна відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені МК 

України, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою 

кримінальної відповідальності.  

Відповідальність за порушення митних правил встановлюється 

виключно МК України. 

Загальновизнано, що підставою для притягнення до адміністративної 

відповідальності є наявність у діянні особи складу правопорушення: об'єкт, 

об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Лише за їх наявності винні 

особи притягуються у встановленому законом порядку до відповідальності. 

Суб'єктами відповідальності за митними правилами можуть бути 

громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягали 16-

річного віку (загальний суб'єкт), а також посадові особи (спеціальний 

суб'єкт). 

Варто підкреслити, що притягнення до відповідальності за порушення 

митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та 

інших податків і зборів. 

Згідно норм МК України за порушення митних правил можуть бути 

накладені такі адміністративні стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 
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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. 

Адміністративні правопорушення митного законодавства встановлені 

главою 68 «Види порушень митних правил та відповідальність за такі 

правопорушення» МК України. Зокрема, митними правопорушеннями є: 

 Порушення режиму зони митного контролю (ст. 468);  

  Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не 

закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під 

митним контролем (ст. 469); 

 Недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх 

без дозволу органу доходів і зборів або втрата (ст. 470); 

 Порушення порядку проходження митного контролю в зонах 

(коридорах) спрощеного митного контролю (ст. 471); 

 Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення (ст. 472); 

 Пересилання через митний кордон України у міжнародних 

поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого 

пересилання (ст. 473); 

 Перешкоджання посадовій особі органу доходів і зборів в доступі до 

товарів, транспортних засобів, документів (ст. 474); 

 Неподання органу доходів і зборів звітності щодо товарів, які 

перебувають під митним контролем (ст. 475); 

 Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням 

прав інтелектуальної власності (ст. 476); 

 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 (ст. 477); 

 Порушення порядку зберігання товарів на митних складах та 

здійснення операцій із цими товарами (ст. 478); 

 Порушення порядку або строків розпорядження товарами, 

розміщеними у магазині безмитної торгівлі (ст. 479); 
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 Порушення порядку здійснення операцій з переробки товарів (ст. 

480); 

 Перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового 

вивезення товарів (ст. 481); 

 Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 

України поза митним контролем (ст. 482); 

 Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через 

митний кордон України з приховуванням від митного контролю (ст. 483); 

 Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю (ст. 484); 

 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 (ст. 485). 

Такі види митних правопорушень практично є характерними для 

митних законодавств інших країн. Рекомендовано дослідити склади окремих 

митних правопорушень. 

 

План лекційного заняття 

1.Поняття і види порушень митних правил.  

2.Характеристика окремих видів порушень митних правил. 

3.Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення 

митних правил.  

4.Види стягнень за порушення митних правил і особливості їх 

накладення. 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1 Поняття і склад порушень митних правил.  

2. Види порушень митних правил та їх класифікація.  

3. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення 

митних правил.  

4. Види стягнень за порушення митних правил і деякі особливості їх 

накладення. 

5. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про 

порушення митних правил. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Попередження як адміністративне стягнення за порушення 

митних правил виноситься у формі: 

а) постанови про накладення адміністративного стягнення, 

б) усного зауваження, 



91 

б) протоколу, 

2.2. Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення 

митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого 

правопорушення досягли: 

а) 14-річного віку, 

б) 16-річного віку, 

в) 18-річного віку, 

2.3. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 

встановлюється: 

а) Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

б)  Кримінальним кодексом України; 

в) Митним кодексом України, 

2.4. Конфіскація товарів, транспортних засобів може 

застосовуватися: 

а) тільки як основні адміністративні стягнення за порушення митних 

правил, 

б) як основне і як додаткове адміністративне стягнення за порушення 

митних правил, 

в) тільки як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних 

правил, 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Громадянин України Терещук, який займався підприємницькою 

діяльністю без створення юридичної особи, у пункті митного пропуску 

відмовився показати митному інспектору вміст своєї валізи. Більше того 

Терещук пригрозив, що зведе з митником рахунки, коли останній не буде 

знаходитись при виконанні службових обов'язків. Працівник поліції, який 

прибув на митний пост, провів Терещука до чергового ВВС і його начальник 

виніс постанову про притягнення Терещука до адміністративної 

відповідальності у вигляді адміністративного арешту.  

Чи правомірні дії посадових осіб. Дайте правовий аналіз ситуації.  

3.2. Документи на автомобіль «Вольво» були викрадені невідомими 

особами у спеціальній митній зоні, тому власник автомашини Саренко не 

зміг їх представити митниці на вимогу її начальника. За порушення митних 

правил Саренка був притягнутий до адміністративної відповідальності у 

вигляді штрафу. Однак власник автомобіля оскаржив постанову митного 

органу, пославшись на надзвичайні обставини. 

Дайте юридичну оцінку дій учасників цієї справи.  

 

Інформаційні джерела: 1, 4-6, 26, 32, 44, 45, 47, 48, 62, 91. 
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ТЕМА 15. Провадження у справах про порушення митних правил 

 

Основні терміни та поняття: провадження в справах про порушення 

митних правил, процесуальні дії, розгляд справи, винесення постанови, 

оскарження (опротестування) постанови, протокол, підстави для 

порушення справи, виконання постанови, компроміс у справі про порушення 

митних правил, адміністративне затримання. 

 

Досліджуючи питання, передбачені даною темою, слід мати на увазі, 

що провадження в справах про порушення митних правил виступає як 

самостійний різновид провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, і являє собою систему процесуальних норм ,  що 

визначають порядок, форми та методи діяльності органів доходів і зборів 

України та їх посадових осіб, пов’язану з притягненням до адміністративної 

відповідальності осіб, винних у вчиненні митних правопорушень. 

Завданнями провадження у справах про порушення митних правил є 

своєчасне, всебічне, повне та об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, 

вирішення її з дотриманням вимог закону, забезпечення виконання винесеної 

постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

порушень митних правил, та запобігання таким правопорушенням.  

Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе 

виконання процесуальних дій, розгляд справи, винесення постанови, її 

перегляд у зв’язку з оскарженням (опротестуванням) та виконання рішення 

по справі. 

До процесуальних дій належать: 

1) складення протоколу про порушення митних правил; 

2) опитування осіб, які притягаються до адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил, свідків, інших осіб; 

3) витребування документів, необхідних для провадження у справі про 

порушення митних правил, або належним чином завірених їх копій чи 

витягів з них; 

4) тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 

3 ст. 461 МК України, та документів на них; 

5) митне обстеження; 

6) пред’явлення товарів, транспортних засобів і документів для 

впізнання; 

7) експертиза; 

8) взяття проб та зразків для проведення дослідження (аналізу, 

експертизи). 

Провадження у справах про порушення митних правил – 

сукупність послідовних дій уповноважених посадових осіб органів доходів і 

зборів України, спрямованих на виконання завдань, що стоять перед 

провадженням.  

Діяльність посадових осіб складається з системи взаємопов’язаних між 
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собою процесуальних дій. Вся система процесуальних дій і окремі дії 

здійснюються згідно МК України у процесуальному порядку, обов’язковому 

для усіх суб’єктів провадження. 

Порушення справи є початковою стадією провадження. Її змістом є 

комплекс першочергових процесуальних дій, пов’язаних з: 

- виявленням факту митного правопорушення; 

- складанням протоколу про порушення митних правил, а в разі 

необхідності - й інших протоколів, юридична кваліфікація, 

- встановленням особи правопорушника, свідків; 

- збиранням, дослідженням та попередньою оцінкою доказів та інших 

обставин, що можуть мати значення для справи. 

В межах цієї стадії складається протокол про порушення митних 

правил, протокол про адміністративне затримання, протоколи процесуальних 

дій. Тобто фактично здійснюється митне розслідування у справі з 

відповідним процесуальним оформленням його результатів. Метою 

розслідування є якісна підготовка справи для розгляду по суті. 

Підставами для порушення справи про порушення митних правил є: 

1) безпосереднє виявлення посадовими особами органу доходів і зборів 

порушення митних правил; 

2) офіційні письмові повідомлення про вчинення особою порушення 

митних правил, отримані від правоохоронних органів, а також органів, що 

здійснюють види контролю, зазначені у ч. 1 ст. 319 МК України; 

3) офіційні письмові повідомлення про вчинення порушення митних 

правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а 

також від міжнародних організацій. 

Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють, крім 

випадків, як правило, посадові особи митниці, в зоні діяльності якої було 

вчинено або виявлено таке порушення. Окремі процесуальні дії у справі про 

порушення митних правил можуть вчинятися посадовими особами, 

уповноваженими складати протоколи про порушення митних правил 

відповідно до ст. 490 МК України, а у випадку, передбаченому ст. 518 Мк 

України, - також посадовими особами іншого органу доходів і зборів. 

Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, або особа, яка 

виконує його обов’язки, має право передавати справу про порушення митних 

правил для здійснення провадження з однієї митниці до іншої. 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику, можуть 

здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, 

порушеній будь-яким органом доходів і зборів України. 

Закінчується стадія порушення справи з моменту передачі матеріалів 

справи про порушення митних правил уповноваженому органу для розгляду 

по суті з урахуванням підвідомчості. 

Друга стадія провадження – розгляд справи і винесення рішення по 
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справі, визнається центральною стадією провадження. 

Сутність цієї стадії полягає у тому, що уповноважений орган (орган 

доходів і зборів України або місцевий суд (суддя)) здійснює остаточне 

розслідування по справі і дає правову оцінку діям особи, щодо якої складено 

протокол про порушення митних правил. Тобто саме  на цій стадії 

вирішуються завдання провадження у справах про порушення митних 

правил. 

Всі інші стадії провадження мають щодо даної стадії або підготовче 

або послідуюче значення. 

Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних 

правил: 
1. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 468-

470, 474, 475, 477-481, 485 МК України, розглядаються органами доходів і 

зборів. 

2. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 471-

473, 476, 482-484 МК України, а також усі справи про порушення митних 

правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються 

місцевими судами (суддями). 

Посадова особа при розгляді справи про порушення митних правил 

зобов’язана з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи 

винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній 

відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують та/або обтяжують 

відповідальність, чи є підстави для звільнення особи, що вчинила 

правопорушення, від адміністративної відповідальності, а також з’ясувати 

інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

Винесенням постанови у справі про порушення митних правил 

закінчується стадія розгляду справи. 

Третя стадія провадження у справах про порушення митних правил 

являє собою перегляд винесеної постанови в справі у передбачених 

законом випадках. 

Це стадія є факультативною. Можливість подібного перегляду справи є 

гарантією законності й обгрунтованості застосування адміністративного 

стягнення, і має на меті зміцнення правопорядку, всебічної охорони прав та 

законних інтересів громадян. У процесі цієї стадії перевіряється законність і 

обґрунтованість винесеної постанови, а також дотримання установленого 

законом порядку провадження В цілому, усуваються допущені порушення, 

забезпечується застосування до винних справедливих заходів впливу. 

Ця стадія сприяє усуненню порушень законності, забезпеченню 

систематичного контролю за діяльністю органів доходів і зборів України та 

їх посадових осіб. 

Четверта стадія провадження в справі – виконання рішення по 

справі, обумовлена необхідністю виконання винесеної постанови. Її сутність 

полягає в кінцевій практичній реалізації адміністративного стягнення, 

призначеного порушнику. У процесі виконання постанови, особа, яка 
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вчинила порушення митних правил, перетерплює відповідні позбавлення і 

обмеження особистого або матеріального характеру. Лише за цієї умови 

адміністративне стягнення виконає свою соціальну функцію. 

Після реального виконання або у випадку, якщо неможливо виконати 

постанову, виконання повинно бути припинено, справа повернута органу, що 

виніс постанову. Закінчення виконання означає й закінчення провадження по 

справі. Адміністративна справа здається в архів. 

Для детального вивчення питань теми рекомендовано ознайомитись з 

формами процесуальних документів у справах про порушення митних 

правил, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 

31.05.2012 № 652. 

Варто звернути увагу на поняття «компроміс у справі про порушення 

митних правил», яке розкривається у ст. 521 МК України. За відсутності в 

діях особи, яка вчинила порушення митних правил, ознак кримінального 

правопорушення провадження у справі про це правопорушення може бути 

припинено шляхом компромісу. Компроміс полягає в укладенні мирової 

угоди між зазначеною особою та органом доходів і зборів, посадова особа 

якого здійснює провадження у справі. 

 

План лекційного заняття 

1. Правове забезпечення провадження у справах про порушення 

митних правил. 

2. Етапи провадження у справах про порушення митних правил. 

3. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок 

їх проведення. 

 

План семінарського заняття 

1. Правове забезпечення провадження у справах про порушення 

митних правил. 

2. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок 

їх проведення. 

3. Порушення справи про порушення митних правил: приводи і 

підстави 

4. Розгляд справи про порушення митних правил. 

5. Оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

6. Виконання постанов про накладення стягнення за порушення 

митних правил.  

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Правове забезпечення провадження у справах про порушення 

митних правил.  

2. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних 

правил.  

3. Протокол про порушення митних правил. 
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4. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у 

справі про порушення митних правил.  

5. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок 

їх проведення. 

6. Докази у справі про порушення митних правил. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не 

досягли 18-річного віку, розглядаються: 

а) місцевими судами (суддями); 

б) органами внутрішніх справ або судами; 

в) органами внутрішніх справ; 

2.2. Справа про порушення митних правил розглядається у: 

а) дводенний строк з дня отримання посадовою особою органу доходів 

і зборів або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення справи; 

б) п’ятиденний строк з дня отримання посадовою особою органу 

доходів і зборів або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення 

справи; 

в) п’ятнадцятиденний строк з дня отримання посадовою особою органу 

доходів і зборів або судом (суддею) матеріалів, необхідних для вирішення 

справи; 

2.3. Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють: 

а) органи внутрішніх справ; 

б) посадові особи митниці, в зоні діяльності якої було вчинено або 

виявлено таке порушення; 

в) посадові особи органів внутрішніх справ або органів доходів і 

зборів; 

2.4. Адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення 

митних правил, допускається  на строк: 

а) до 3 годин; 

б) до 12 годин; 

в) до 15 діб; 

 

3. Виконати практичні завдання. 

3.1. Пасажири, які летіли з ОАЕ у м. Дніпропетровськ потерпіли від 

стихійного лиха. У Бориспільському аеропорту їм запропонували заплатити 

по одному долару США за кожен кілограм багажу або чекати митного 

оформлення три доби. В цей же час за пасажирським літаком летів 

транспортник АН-12 з 9 тонами заморського багажу. При цьому останній без 

жодних зволікань вилетів з Борисполя у Дніпропетровськ оскільки взагалі не 

оглядався митниками, які по версії слідства отримали 5500 дол. США та 12 

тис. грн. «відступного».  
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Складіть процесуальні документи про притягнення винних до 

юридичної відповідальності.  

Зробіть необхідні для цього витяги з МК України та інших 

нормативно-правових актів.  

3.2. Підприємець Ю., будучи декларантом, представив митному 

брокерові недійсні товаротранспортні накладні для пред’явлення їх в митний 

орган при митному оформленні кількості вантажних місць. В ході митного 

контролю виявилось, що кількість вантажних місць була зменшена на суму 

25 тисяч гривень, тобто спричинило повідомлення митного органу 

недостовірних відомостей.  

Яке рішення має прийняти посадова особа митного органу?  

Чи є підстави для прийняття рішення про порушення справи та 

притягнення до адміністративної відповідальності особи, що заявила 

недостовірні відомості, відповідно КУпАП?  

Як вирішується питання про притягнення до відповідальності 

іноземних осіб, передавальних недійсні документи про кількість місць для 

пред’явлення в митний орган за межами території України? 

3.3. Український перевізник, переміщуючи вантаж в Україну, 

втратив на митній території України митне забезпечення, накладене 

митним органом країни відправлення. Інспектор митниці, оглянувши 

вантаж склав протокол про порушення митних правил. 

Чи правильні дії митника? 

 

Інформаційні джерела: 4-5, 26, 32, 35, 76, 81, 91. 

 

ТЕМА 16. Поняття та основні аспекти кримінально-правової 

охорони зовнішньоекономічної діяльності України 

 

Основні терміни та поняття: кримінально-правова охорона 

зовнішньоекономічної діяльності, кримінальне правопорушення, 

контрабанда, склад кримінального правопорушення, об’єкт кримінального 

правопорушення, об’єктивна сторона кримінального правопорушення, 

суб’єкт кримінального правопорушення, суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення, кваліфікуючі ознаки складу кримінальних правопорушень. 

 

Питання даної теми присвячено проблематиці визначення 

особливостей кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної 

діяльності України. Під час вивчення питань теми, доцільно проаналізувати 

склади кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201, 212, 222, 305 

тощо КК України. 

Особливу увагу слід звернути на ст. 201 КК України «Контрабанда». 

Відповідно до ч. 1 ст 201 КК України «контрабанда, тобто переміщення через 

митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від 
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митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, 

вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім 

гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації».  

Основним безпосереднім об'єктом кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 201 КК України, є встановлений порядок переміщення 

відповідних предметів через митний кордон України, який є необхідною 

умовою нормальної діяльності митних органів по стягненню передбачених 

законодавством платежів, здійсненню митного контролю і митного 

оформлення предметів. Додатковим факультативним об'єктом контрабанди 

можуть виступати встановлений порядок обігу предметів дозвільної системи, 

порядок сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, громадська 

безпека, здоров'я населення. 

Предметами контрабанди є предмети, яким притаманні спеціальні 

ознаки: а) культурні цінності, б) отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, в) 

радіоактивні матеріали, зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної 

мисливської зброї та бойових припасів до неї), г) спеціальні технічні засоби 

негласного отримання інформації. 

Об'єктивна сторона контрабанди виражається в діях, які полягають у 

незаконному переміщенні відповідних предметів через митний кордон 

України. 

Під переміщенням через митний кордон слід розуміти ввезення на 

митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через 

територію України товарів та інших предметів у будь-який спосіб, 

включаючи використання з цією метою спеціально тренованих тварин, 

трубопровідного транспорту та ліній електропередачі. Предмети контрабанди 

можуть бути переміщені через сухопутний, морський або повітряний кордон 

як разом з особами, які його перетинають, так і окремо від них, наприклад, у 

разі відправлення вантажу поштою. 

Обов'язковою ознакою складу злочину є місце вчинення - це митний 

кордон. Митний кордон збігається з державним кордоном України, за 

винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних 

зон є складовою частиною митного кордону України. 

Переміщення предметів через митний кордон України поза митним 

контролем означає їх переміщення: 1) поза місцем розташування митниці; 2) 

в розташуванні митниці, але поза зоною митного контролю; 3) поза часом 

здійснення митного оформлення (тобто до відкриття чи після закриття 

митниці, яка є тимчасовою або працює не цілодобово); 4) із незаконним 

звільненням від митного контролю. 

Переміщення предметів контрабанди через митний кордон України 

поза митним контролем особою, яка водночас перетинає державний кордон 

України поза пунктами пропуску, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

передбачених ст. ст. 201, 331. 
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Переміщення предметів через митний кордон України з 

приховуванням від митного контролю - це їх переміщення: 1) з 

використанням тайників (спеціально, з метою вчинення контрабанди, 

виготовлених або обладнаних схованок в транспортних засобах, 

Устаткуванні, тарі, предметах одягу тощо); 2) з використанням інших засобів, 

що утруднюють виявлення предметів (з приховуванням предметів в організмі 

чи на тілі людини або тварини, в одязі, взутті, головному вбранні, в 

порожнинах транспортного засобу, в багажі, продуктах харчування, речах 

особистого користування тощо); 3) шляхом надання одним предметам 

вигляду інших через істотну заміну зовнішніх характерних ознак предметів, а 

також їх тари, упаковки тощо, що дозволяє віднести предмети контрабанди 

до предметів іншого виду (наприклад, так зване камуфлювання справжності); 

4) з поданням митному органу України як підстави для переміщення 

предметів через митний кордон певних документи: а) підроблених; б) 

одержаних незаконним шляхом (наприклад, результаті надання 

уповноваженій особі як підстави для видачі Документів завідомо 

неправдивих відомостей або внаслідок зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем чи службової недбалості); в) що містять 

неправдиві дані (щодо ваги і кількості асортименту, найменування, вартості 

предметів, їх інших характеристик, щодо суті угоди, відправника або 

одержувача предметів, щодо держави, з якої вони вивезені або в яку 

переміщуються): г) що є підставою для переміщення інших предметів. 

Підставою для переміщення предметів через митний кордон є 

визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати 

дозвіл митниці на пропуск предметів через митний кордон.  

Під незаконним переміщенням історичних та культурних цінностей, 

отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї, 

боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до 

неї), стратегічно важливих сировинних товарів через митний кордон слід 

розуміти їх переміщення: 1) поза митним контролем або з приховуванням від 

митного контролю; 2) поєднане з недекларуванням або недостовірним 

декларуванням. 

Переміщення товарів, які перебувають у вільному обігу в Україні, 

утворює склад розглядуваного злочину тоді, коли воно вчинено одним із 

двох вказаних у ст. 201 способів, тобто у даному разі спосіб виступає 

обов'язковою ознакою складу злочину.  

Вартість предметів контрабанди визначається за національною 

валютою України за допомогою нормативних актів про ціни та 

ціноутворення на відповідні товари, вільних ринкових цін на них, а у разі їх 

відсутності таких цін - на підставі висновків товарознавчої експертизи. 

У разі, якщо предмет контрабанди відсутній (знищений, реалізований, 

вивезений за межі України або місце його знаходження невідоме) чи істотно 

змінився (пошкоджений тощо), при визначенні його вартості 

використовуються відомості, які містяться у документах. Вартість може 
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визначатись на підставі цін на ідентичні або на подібні товари відповідно до 

порядку, встановленого митним законодавством. 

Контрабанда, якщо метою незаконного переміщення предметів було 

ухилення від сплати обов'язкових платежів, кваліфікується за сукупністю 

злочинів, передбачених ст. ст. 201, 212. Правова оцінка зазначених дій як 

ідеальної сукупності зумовлена тим, що здійснюване легальне переміщення 

через митний кордон України товарів пов'язане зі сплатою до чи в момент їх 

переміщення ПДВ, акцизного збору, мита, інших обов'язкових платежів. 

Кваліфікація за сукупністю вважається правильною на тій підставі, що 

вказані злочини мають різні об'єкти посягань, ст. 212 не конкретизує спосіб 

ухилення від оподаткування (а отже, ним може бути і недотримання митних 

процедур). Крім цього, у деяких випадках незаконного переміщення 

предметів через митний кордон відсутній мотив, притаю манний ст. 212, - 

бажання ухилитись від сплати обов'язкових платежів. 

У разі, коли винний спочатку вчинює контрабанду товарів, а згодом 

здійснює операції з незаконно переміщеними через митний кордон 

предметами, які приховує від оподаткування, вчинене утворює реальну 

сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 201, 212. 

Декларування товарів не своїм найменуванням, наприклад, 

декларування під іншим кодом товарної номенклатури, умисне заниження 

митної вартості, повідомлення завідомо недостовірних даних про країну 

походження або митний режим товарів (так званий псевдотранзит або 

"утеплення" оподатковуваних товарів, ввезення товарів під виглядом 

виставкового майна) за наявності ознак складу злочину, передбаченого ст. 

222, має розцінюватись як шахрайство з фінансовими ресурсами (надання 

завідомо неправдивої інформації з метою отримання пільг щодо податків) 

або кваліфікуватися за ст. 212. Умисне ввезення в Україну під виглядом 

транзиту предметів фактично з метою їх реалізації на території України за 

наявності підстав кваліфікується як контрабанда, оскільки у даному разі до 

митного органу як підстава для переміщення предметів подаються 

документи, які містять неправдиві дані. В інших випадках порушення 

зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення предметів або про 

транзит має тягнути адміністративну відповідальність згідно з МК. 

Контрабанда є злочином з формальним складом. До визначення 

моменту закінчення контрабанди потрібно підходити диференційовано і 

враховувати те, відбувається ввезення чи вивезення предметів злочину, а 

також місце здійснення протиправних дій. В Україні створені і діють 

спеціальні митні зони, функціонують внутрішні митниці, які розміщені на 

митному кордоні там, де він збігається з межами спеціальних митних зон. 

Якщо предмети ввозяться на митну територію України або вивозяться із 

спеціальних митних зон на решту митної території, контрабанда має 

розглядатись як закінчений злочин у разі фактичного переміщення предметів 

через митний кордон. При цьому не має значення, вдалося чи ні винному 

вивезти предмети контрабанди за межі зони митного контролю. 
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Якщо предмети вивозяться за межі митної території України або 

ввозяться з іншої частини митної території до спеціальних митних зон, 

контрабанда визнається закінченою після вчинення дій, спрямованих на 

реалізацію наміру відповідно - ввезти чи вивезти предмети, - з моменту 

виявлення їх під час митного контролю. 

Добровільна відмова від вчинення контрабанди можлива лише на 

стадії готування до незаконного переміщення предметів через митний кордон 

або незакінченого замаху на його вчинення, коли особа усвідомлює 

можливість доведення злочину до кінця, але з власної ініціативи 

відмовляється від цього. Добровільна відмова виключається, якщо особа 

видає предмети контрабанди у зв'язку з оголошенням їй рішення про 

проведення особистого огляду, огляду або переогляду транспортних засобів, 

товарів та інших предметів, оскільки у даному разі порушник митного 

законодавства розуміє об'єктивну неможливість доведення злочинного 

наміру до кінця через наявність нездоланної перешкоди. 

Суб'єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16-річного віку, у т.ч. 

особа, яка користується правом дипломатичного імунітету. Дії службової 

особи, яка сприяла незаконному переміщенню предметів через митний 

кордон, слід розглядати як пособництво у контрабанді та, за наявності 

підстав, як відповідний злочин у сфері службової діяльності. 

Якщо контрабандою займається службова особа з використанням свого 

службового становища (наприклад, працівники митниць, військовослужбовці 

прикордонних військ, капітани суден, дипломатичні працівники), дії винного 

потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 201, 364 

(365) або ст. 423 (424). 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Недекларування відповідних предметів, вчинене з необережності, не містить 

ознак коментованого складу злочину. Не може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності за контрабанду особа, яка добросовісно 

помиляється щодо того, чи є даний предмет культурною цінністю або 

отруйною речовиною (наприклад, якщо ця культурна цінність тривалий час 

зберігалась у родині особи або якщо ця речовина була вільно придбана 

особою в крамниці іншої країни).  

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 201) є вчинення його; 1) за 

попередньою змовою групою осіб; 2) особою, раніше судимою за злочин, 

передбачений цією статтею; 3) службовою особою з використанням 

службового становища. 

 
Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу кримінальних 

правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  
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3. Кваліфікуючі ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

4. Підстави звільнення винних від кримінальної відповідальності. 

5. Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих 

органів у сфері боротьби з митними кримінальними правопорушеннями. 

 

Завдання для самоконтролю знань 

1. Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

2.1. Добровільна відмова від вчинення контрабанди можлива: 

а) на будь-якій стадії вчинення кримінального правопорушення; 

б) лише на стадії готування до незаконного переміщення предметів 

через митний кордон або незакінченого замаху на його вчинення, коли особа 

усвідомлює можливість доведення злочину до кінця, але з власної ініціативи 

відмовляється від цього; 

в) лише на стадії закінченого замаху на вчинення незаконного 

переміщення предметів через митний кордон 

2.2. Суб'єктом контрабанди є: 

а) спеціальний суб’єкт – службова чи посадова особа; 

б) спеціальний суб’єкт – нерезидент України; 

в) загальний суб’єкт – осудна особа, яка досягла 16-річного віку, 

2.3. Контрабанда є злочином: 

а) з формальним складом; 

б) з матеріальним складом; 

в) з легальним складом; 

2.4. Обов'язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення – контрабанди – є: 

а) місце вчинення - це митний кордон; 

б) засіб вчинення – автомобільний транспорт; 

в) шкідливі наслідки і причинний зв'язок між діянням і наслідками; 

3. Виконайте практичне завдання. 

3.1. На підсумковій колегії Державної фіскальної служби було 

зауважено про недостатність заходів, уживаних митними органами щодо 

належного стягнення митних платежів, а також заходів заходів по боротьбі із 

контрабандою.  

Дайте правову оцінку наведеним зауваженням.  

Відповідь аргументуйте посиланнями на відповідні нормативні акти. 

3.2. Скласти таблицю «Контрабанда та порушенням митних правил: 

спільні та вдмінні риси». 

3.3. Зробити юридичний аналіз Постанови Пленуму Верховного суду 

України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення 

митних правил» від 03.06.2005 р. № 8. 

 

Інформаційні джерела: 5, 6, 45, 51, 62, 71, 76. 



103 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ 

ВИКОНАННЯ  

Ця група завдань має науково-дослідницький характер, спонукає до 
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, рекомендована тим 
із них, хто опанував базовий зміст навчальної програми й виявляє здібності 
та інтерес до такої роботи. Ці завдання становлять варіативну частину 
модуля, їхнє виконання заохочується додатковою сумою балів. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання  – це вид позаудиторної 
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи 
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у процесі 
вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни й завершується 
разом зі складанням рубіжного чи підсумкового контролю з навчальної 
дисципліни. 

Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 

1.Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми. 

2.Підготовка презентацій з визначених питань. 

3.Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій 

конференції. 

4.Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда» 

(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

5.Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка). 

6.Підготовка публікації в наукових виданнях. 

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи студентів 

Рекомендована тематика презентацій: 

Змістовий модуль І. Загальні засади державної митної справи  
1. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення 

державної митної політики. 

2. Поняття та організація митного контролю. 

3. Поняття та етапи митного оформлення.  

4. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна 

документація. 

5. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування 

податків. 

6.  Порядок сплати митних платежів. 

7.  Митні пільги: поняття, види, порядок і умови застосування. 

8. Види митних режимів, їх класифікація та характеристика. 

9. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, 

особливості правового статусу.  

10. Особливості проходження служби в митних органах України. 

Змістовий модуль ІІ. Правова регламентація митної діяльності 
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1. Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон 

України.  

2. Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території 

України.  

3. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

4. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що 

містять об’єкти права інтелектуальної власності. 

5. Мета і порядок визначення країни походження товару. 

6. Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через 

митний кордон України. 

7. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України. 

8. Поняття і види порушень митних правил.  

9. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок 

їх проведення. 

10.  Порушення справи про порушення митних правил: приводи і 

підстави 
 
Однією з форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист 

реферату. 
Робота над рефератом складається з таких етапів: вибір теми на основі 

тематики, затвердженої кафедрою; накопичення інформаційного матеріалу; 
підготовка та написання реферату; захист реферату. 

Структура реферату: 
 план; 
 короткий вступ; 
 виклад основного змісту теми; 
 висновки; 
 список використаної літератури. 
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану розпочинається з 
ознайомлення з відповідною літературою, на основі якої складається 
попередній план із двох – трьох пунктів. План не слід занадто деталізувати – 
у ньому даються основні, центральні питання теми в логічній послідовності. 
Доцільно попередньо складений план реферату узгодити на консультації з 
викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. 
Суттєву допомогу в ознайомленні з бібліографією можуть надати бібліотечні 
каталоги (алфавітний, предметний), довідкова література (енциклопедії, 
словники, статистичні збірники), наукова та періодична література 
(монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому слід показати 
значення, актуальність проблеми, яка розглядається, обґрунтувати вибір 
теми, сформулювати основну мету, яка буде розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно 
ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити матеріал відповідно 
до складеного плану. 
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Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 
скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульної 
сторінки необхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультету, 
реферату, групу, своє прізвище та ініціали, прізвище наукового керівника. На 
наступному аркуші наводиться план реферату із вказаними сторінками 
відповідних розділів. 

Зазначені в тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, 
з яких вони наведені, та оформлятися так: [1, с. 25], де перша цифра – номер 
джерела за списком використаної літератури, а друга – номер сторінки. Текст 
реферату повинен бути набраним на комп’ютері з одного боку аркуша 
формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, поля: верхнє та нижнє – 
20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, інтервал – 1,5. Кожен розділ плану 
починається з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у 
правому верхньому куті. Обсяг реферату – 12–15 сторінок . 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–
10 джерел), поданої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та загальної 
кількості сторінок із кожного літературного джерела. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту реферату є 
позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку його необхідно 
доопрацювати відповідно до даних у ній рекомендацій. Реферат не 
допускається до захисту, якщо: текст реферату є компіляцією тексту 
підручника; основні питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст 
містить помилки; реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і помилок, 

указаних у рецензії, та складання короткого резюме реферату (визначення 

важливих понять, фактів, формулювання висновків), що буде сприяти 

закріпленню матеріалу в пам’яті й вільному його викладу під час захисту. 

Рекомендована тематика тематика наукових рефератів: 

Змістовий модуль 1. Загальні засади державної митної справи 
1. Розвиток діяльності митної справи України  

2. Поняття, предмет і метод митного права. 

3. Зони митного контролю.  

4. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика. 

5. Митні процедури на транспорті. 

6.  Поняття і сутність митного режиму.  

7. Види митних режимів, їх класифікація та характеристика. 

8. Учасники митного оформлення, їх права і обов'язки. 

9. Міжнародно-правове регулювання електронного декларування 

товарів. 

10. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

Змістовий модуль ІІ. Правова регламентація митної діяльності 
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1. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами.  

2. Зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних 

органів. 

3.  Здійснення діяльності митного брокера. 

4. Мета і порядок визначення країни походження товару. 

5. Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі. 

6. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення 

митних правил.  

7. Правове забезпечення провадження у справах про порушення 

митних правил. 

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

їх проведення. 

9. Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

10. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з митними 

кримінальними правопорушеннями. 

 
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 

правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, участь у 
дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими етапами: 
 вибір теми доповіді; 
 підбір літератури та інших джерел; 
 визначення форми та структури доповіді; 
 підготовка тексту доповіді. 
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, обраного в 
якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається в межах загальної 
проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу «Феміда» й затвердженою 
кафедрою правознавства. Тема доповіді не обов’язково повинна бути суто 
юридичною за змістом, а може містити певні правові аспекти питань, що 
пропонуються до розгляду. Важливо, щоб тема була актуальною, цікавою під 
кутом зору ситуації в українському суспільстві та світі та, безперечно, 
цікавою для самого доповідача. Також під час визначення теми слід 
враховувати доступність необхідних для розгляду відповідної теми правових 
і літературних джерел (насамперед, наявність їх у бібліотеці). Отже, 
остаточний варіант теми доповіді доцільно формулювати разом із 
викладачем-консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення з 
підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, 
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими актами, 
міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики тощо. У разі 
потреби варто звернутися за рекомендаціями до викладача (щодо кількості та 
якості джерел, необхідних для належного розкриття відповідної теми). У 
процесі вивчення літератури доцільно робити виписки й записи, поступово 
формуючи матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь 
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призначена для обговорення під час дискусії, для її підготовки 
рекомендується широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо 
ті, що написані «живою» мовою. 

Під час оформлення матеріалів доповіді необхідно дотримуватись 
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати титульну 
сторінку, план та інші структурні частини, передбачені планом. План 
подається на другій сторінці роботи й повинен включати: вступ (у ньому 
визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною 
проблемою дискусії та мета, якої студент намагатиметься досягти, 
розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що складається з декількох 
розміщених у певній логічній послідовності питань відповідно до змісту 
теми; висновок (у ньому підводиться підсумок досягнення визначеної у 
вступі роботи мети, чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є 
предметом дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї 
проблеми); список літератури. 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком або 
надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань плану 
роботи й починаються із заголовків. Сторінки необхідно пронумерувати та 
скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10–12 сторінок на папері формату А4 
(210  297). При цьому обсяг вступу повинен становити не більше однієї 
сторінки, а висновку – двох сторінок. На титульній сторінці необхідно 
вказати: назву навчального закладу, тему роботи, прізвище, ім’я, по батькові 
студента, номер групи, прізвище та ініціали викладача-консультанта, рік і 
місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані літературні 
джерела. Цитати з використаних джерел слід брати в лапки й давати точні та 
повні посилання на ці джерела. Посилання робляться у вигляді зносок (у 
нижній частині сторінки). Зноски подаються за існуючими бібліографічними 
правилами (автор, назва роботи, місце й рік видання, номер сторінки). По-
силання повинні бути пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням 
бібліографічних правил подається список використаних правових джерел та 
літератури в такій послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові 
документи (подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) 
література (подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 

Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних 

завдань: 

– написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 
4 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості, виклад 

матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на основі 

глибоких знань правих джерел і наукової літератури, вільного володіння 

матеріалом теми, наявністю власних суджень та самостійністю висновків, 

робота має логічну та оригінальну структуру, її оформлення повністю 

відповідає встановленим вимогам. 

3 бали – у рефераті повно розкриті питання теми, студент 

продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але відсутні 

елементи наукової творчості. 
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2 бали – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент не 

володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі 

теоретичні положення. 

– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій 

конференції; підготовка доповіді для участь у роботі правничого 

дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист матеріалів наукового 

реферату на засіданні наукового гуртка «Ін Юре». 

20 балів – відповідь студента є теоретично правильною, 

обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної літератури 

та апелює до основних нормативно-правових актів, ознайомлення з 

додатковими інформаційними джерелами; викладає матеріал у логічній 

послідовності, робить узагальнення і висновки; наводить приклади 

вирішення типових практичних ситуацій у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу. 

15 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент 

демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури; викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, але не 

наводить прикладів вирішення типових практичних ситуацій у контексті 

тематичного теоретичного матеріалу, припускається незначних помилок у 

формулюванні термінів, вирішенні практичних завдань. 

5 балів – відповідь студента є неповною або допущені помилки, які 

свідчать, що студент не засвоїв навчальний матеріал, не орієнтується у 

визначених проблемних питаннях, не вміє розв’язати елементарних 

практичних ситуацій. 

Студентам, які беруть участь в поза навчальній науковій роботі – в 

роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. – 

нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю. При 

цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу 

не перевищуватиме 100 балів. 

Виконання цих завдань розраховано на встигаючого студента і 

рекомендовано студентам, які опанували базовий зміст навчальної програми і 

мають здібності та інтерес до наукової роботи. Враховуючи рівень складності 

цих завдань, студент не може виконати більше двох з них протягом семестру. 
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ 

Поточне оцінювання знань студентів 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з 
дисципліни «Митне право» здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 
установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 
інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 
гармонійно розвиненої особистості. 

Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка передбачає 
перехід від констатуючого до накопичувального статусу балів. Необхідною 
умовою рейтингової системи є її багатобальність. 

Студентом накопичуються бали за різні форми й види роботи. Середня 
оцінка за семінарське (практичне) заняття – 4 бали. Вона може не 
обмежуватись у разі виконання студентом творчих додаткових завдань. 
Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів між усіма 
студентами, які прагнуть отримати максимальний бал. Обов’язком викладача 
є забезпечення завданнями всіх студентів, які бажають і можуть набрати 
максимальний бал. Викладач рівномірно розподіляє завдання між 
студентами. 

Перелік завдань для самостійної роботи наведено після кожної теми 
практичного заняття, а оцінка за їхнє виконання є частиною оцінки з 
навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання усної відповіді студента 
на семінарському (практичному) занятті: 

4 бали – вичерпна та глибока відповідь на питання семінарського 
заняття. Студент виявив усебічне, систематичне та глибоке знання матеріалу, 
опрацював основну й додаткову літературу з теми, рекомендовану планом. 
Доповідає активно й упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь ви-
різняється багатством і точністю використаних термінів. Матеріал 
викладається послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального 
матеріалу студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після 
завершення доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При 
цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за темою 
заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент.) 

3 бали – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну літературу, 
рекомендовану викладачем у плані семінарського заняття. Відповідає на 
запитання викладача та одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

2 бали – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для 
подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач прикутий до 
конспекту, припускається помилок. Матеріал частково розкриває проблему. 
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Студент відповідає на поставлені запитання з помилками, однак спроможний зі 
сторонньою допомогою виправити їх. 

1 бал – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), без 
допомоги якого матеріалом володіє не достатньо, допускає принципові 
помилки. Матеріал не розкриває проблему. Студент відповідає на поставлені 
запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,5 бала – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему 
поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів і товаришів студент 
відповісти не може. 

0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності 
питання. 

Отримані бали становлять предметний і загальний рейтинг студента. 
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 

перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання, передбачені 
планом самостійної роботи, а також під час поточного тестування чи 
співбесіди, під час яких викладач визначає загальний рівень засвоєння 
студентом вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне 
опрацювання (0,5 бали) (зокрема, під час семінарських (практичних) занять). 
Використання тестів для поточного контролю дозволяє раціонально 
використовувати навчальний час і виключити суб’єктивний підхід до оцінки 
навчальних досягнень студента. 

Здобуття призових місць на конференціях, в олімпіадах, конкурсах є 
підставою для нарахування додаткових балів відповідно до наведеної шкали 
розподілу балів. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Муніципальне 
право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені її 
програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка словника 
основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, 
письмове виконання практичних завдань для самостійної роботи). У додат-
ковому контролі засвоєння студентом кожної з тем, винесених на самостійне 
опрацювання, потреби немає, оскільки цю функцію виконує рубіжний 
контроль (модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлено весь 
навчальний матеріал змістового модуля. 

Модульна контрольна робота (МКР) складається з різнорівневих 
завдань, серед яких основну масу становлять тестові. Тестові завдання з 
дисципліни «Муніципальне право», орієнтовані на системну контекстну 
інтерпретацію тієї чи тієї правової норми або конструкції, функціонально 
спрямовані на розвиток професійного мислення. Засвоєні студентом знання, 
якими він оперує, шукаючи правильну відповідь на питання тестового 
завдання, є необхідною передумовою виконання останнього, а не самоціллю 
тестування. 
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Зразок модульного завдання 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Митне право»  

Модуль 1 

 

Варіант 2 

 

Теоретичні питання 

1.1. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна 

документація. 

1.2. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика. 

 

Тестові завдання 

1. Визначення: формально визначене правило поведінки держав, міжнародних 

організацій,фізичних та юридичних осіб в галузі митних відносин» відповідає 

поняттю: 

а) норма митного права; 

б) система митного права; 

в) інститут митного права. 

2. В Україні резидентами серед фізичних осіб згідно чинного законодавства є: 

а) виключно громадяни України; 

б) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що мають 

постійне місце проживання на території України; 

в) виключно громадяни України та іноземні громадяни, що зареєстровані як 

платники податків. 

3. Визначення: «рішення по конкретній справі, що є обов'язковим для судів тієї 

ж чи нижчої інстанції при вирішенні аналогічних справ або виступає зразком 

тлумачення закону» відповідає поняттю: 

а) міжнародний договір; 

б) принципи міжнародної торгівлі; 

в) судовий прецедент. 

4. Для фізичних осіб , що постійно проживають в Україні, однією з умов для 

здійснення ними операцій з перетином митного кордону є: 

а) їх державна реєстрація як суб’єктів підприємницької діяльності; 

б) досягнення ними 16-ти річного віку; 

в) укладення ними будь-якої цивільно-правової угоди. 
 

Дайте визначення поняття  

1. Митне право як галузь права – це … 

 

Провідний викладач ____________ ст. викладач Ю.А. Козаченко 
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Апеляції із приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу 
кафедрою впродовж  24 год із моменту її оголошення. 

 
Перелік питань для поточного модульного контролю 

Змістовий модуль 1. Загальні засади державної митної справи 

1. Розвиток діяльності митної справи України  

2. Поняття, предмет і метод митного права. 

3. Система митного права і джерела митного права. 

4. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення 

державної митної політики. 

5. Організація митного контролю. 

6. Зони митного контролю.  

7. Здійснення митного контролю. 

8. Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються 

через митний кордон України. 

9. Етапи митного оформлення.  

10. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна 

документація. 

11. Учасники митного оформлення. Декларант, його права і обов'язки. 

12. Міжнародно-правове регулювання електронного декларування 

товарів. 

13.  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

14. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування 

податків. 

15.  Порядок сплати митних платежів. 

16.  Митні пільги: поняття, види, порядок і умови застосування. 

17.  Нетарифне регулювання. 

18. Митна статистика як складова основ митної справи.  

19.  Завдання і система митної статистики.  

20. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна 

характеристика. 

21.  Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний 

кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів.   

22. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем. 

23.  Засоби та способи переміщення товарів через митний кордон. 

24.  Митні процедури на транспорті. 

25.  Поняття і сутність митного режиму.  

26. Види митних режимів, їх класифікація та характеристика. 

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

доходів і зборів на підставі гарантій. 

28.  Здійснення митної справи. 

29.  Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, 

особливості правового статусу.  

30. Організація діяльності органів доходів і зборів України. 
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31. Проходження служби в органах доходів і зборів України. 

32.  Міжнародне співробітництво з питань митної справи. 

 

Змістовий модуль 2 Правова регламентація митної діяльності 
1. Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і 

зборів.  

2.  Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення 

товарів, що перебувають під митним контролем. 

3.  Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним 

контролем. 

4. Зберігання товарів та транспортних засобів на складах органів доходів 

і зборів. 

5.  Здійснення діяльності митного брокера. 

6.  Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон 

України.  

7. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через 

митний кордон, для цілей нарахування податків та зборів. 

8.  Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території 

України.  

9. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

10. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що 

містять об’єкти права інтелектуальної власності. 

11.  Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням 

через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності.  

12. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної 

влади у сфері захисту права інтелектуальної власності. 

13.  Мета і порядок визначення країни походження товару. 

14.  Документи, що підтверджують країну походження товару. 

15.  Визначення митної вартості товарів, які переміщуються через 

митний кордон України. 

16.  Декларування митної вартості товарів. 

17.  Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі.  

18.  Класифікація товарів. Надання зразків товарів під час здійснення 

класифікації товарів. 

19.  Верифікація сертифікатів про походження товарів з України. 

20. Поняття і види порушень митних правил.  

21. Характеристика окремих видів порушень митних правил. 

22. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення 

митних правил.  

23. Види стягнень за порушення митних правил і особливості їх 

накладення. 
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24.  Правове забезпечення провадження у справах про порушення 

митних правил. 

25.  Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок 

їх проведення. 

26.  Порушення справи про порушення митних правил: приводи і 

підстави 

27. Розгляд справи про порушення митних правил. 

28.  Оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

29.  Виконання постанов про накладення стягнення за порушення 

митних правил. 

30.  Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної 

діяльності України.  

31.  Ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

32.  Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з митними 

кримінальними правопорушеннями. 

 
Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни «Адміністративний 

процес» проводиться за результатами поточного модульного контролю. До 

підсумкового балу зараховуються також додаткові бали, які Ви отримали за 

виконання додаткових завдань або за участь у позанавчальній науковій 

роботі. 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи 

оцінювання, що використовується в ПУЕТ з обов’язковим переведенням 

оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому порядку: 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

та критерії оцінювання з дисципліни 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 



115 

Система нарахування балів за видами навчальної роботи 

 

Форма навчальної 
роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція Відвідування лекційного заняття 

(або його відпрацювання) 
0,5 

1.2. Cемінарське 
заняття 

1.Відвідування семінарського 
заняття 

0,5 

2. Обговорення теоретичного 
питання, передбаченого планом 
семінарського заняття 

0-4 

3. Ґрунтовне доповнення до 
відповіді на семінарському занятті, 
постановка та розкриття проблемного 
питання 

0,5 

4. Тестування 1 

2. Самостійна робота 
 
 
 
 

 
 

Виконання та захист 
індивідуальних навчально-дослідних 
завдань: 

 

– підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

– виконання завдань для 
самоконтролю знань 1 

3. Поточний модульний 
контроль 

Модульна контрольна робота 
12,5 

4. Підсумковий контроль Підсумковий модульний контроль 
(залік) 

 

 

Розподіл балів, що отримують студенти  
за результатами вивчення дисципліни  

«Митне право»  
напряму підготовки 6.030401і «Правознавство»  

 

Назва змістового модуля, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

Тема 1. Розвиток діяльності 

митної справи України 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 2. Митний контроль 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 
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Назва змістового модуля, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 3. Митне оформлення і 
декларування товарів та 

предметів, які переміщують 
через митний кордон України 

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 4. Митно-тарифне та 
нетарифне регулювання 

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 5. Митна статистика 

1. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2 

 

Тема 6. Митні процедури при 

переміщенні та пропуску 

через митний кордон України 

товарів, транспортних засобів 

та інших предметів 

 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 7. Митні режими 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 
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Назва змістового модуля, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

Тема 8. Структура та 
організація діяльності митних 

органів України 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Відвідування семінарського заняття 0,5 

3. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

4. Тестування 1 

5. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

6. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 8 

Модульна контрольна робота 1 12,5 

Тема 9. Розпорядження 

товарами, що перебувають 

під митним контролем 
 

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 10. Особливості 

пропуску та оподаткування 

товарів, що переміщуються 

через митний кордон України 

громадянами 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 11. Контроль за 

переміщенням через митний 

кордон України товарів, що 

містять об’єкти права 

інтелектуальної власності 

 
 

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 12. Країна походження 

товару. Митна вартість 
 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 
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Назва змістового модуля, 
теми 

Вид навчальної роботи Бали 

Тема 13. Українська 
класифікація товарів 
зовнішньоекономічної 

діяльності та верифікація 
сертифікатів про походження 

товарів з України 

1. Відвідування семінарського заняття 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

4 

3. Тестування 1 

4. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

5. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 7,5 

Тема 14. Порушення митних 
правил 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2,5 

Тема 15. Провадження у 
справах про порушення 

митних правил 

1. Відвідування лекційного заняття 0,5 

2. Відвідування семінарського заняття 0,5 

3. Обговорення теоретичного питання, 
передбаченого планом семінарського заняття 

3 

4. Тестування 1 

5. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

6. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 8 

Тема 16. Поняття та основні 

аспекти кримінально-

правової охорони 

зовнішньоекономічної 

діяльності України 

 

1. Підготовка конспекту питань для 
самостійного опрацювання 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

1 

Разом 2 

Модульна контрольна робота 2 12,5 

Разом за семестр  100 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

 
1. Становлення кримінально-правової охорони оподаткування зовнішньої 

торгівлі України. 

2.  Митна справа в незалежній Україні.  

3. Поняття, предмет і метод митного права.  

4. Взаємозв’язок митного права з іншими галузями права. 

5. Система митного права: принципи і критерії її побудови.  

6. Джерела митного права: поняття, види і коротка характеристика. 

7. Державна митна політика: поняття, напрями і форми здійснення державної 

митної політики.  

8. Принципи здійснення державної митної справи. 

9. Співвідношення митної справи та митної політики. 

10. Основні напрямки державної митної політики України.  

11. Організація митного контролю.  

12. Поняття, форми, види і правова регламентація митного контролю.  

13. Мета митного контролю та зони митного контролю.  

14. Здійснення митного контролю. Особливі процедури митного контролю. 

15. Технічні засоби митного контролю. Митна експертиза.  

16. Валютний контроль і компетенція митних органів по його здійсненню.  

17. Документи і відомості, які необхідні для митного контролю. 

18. Залучення спеціалістів та експертів для здійснення митного контролю.  

19. Огляд та перегляд транспортних засобів, товарів та інших предметів. Огляд та 

перегляд речей. Особистий огляд. 

20. Вибірковість форм митного контролю. Митне забезпечення. 

21. Загальні положення митного оформлення товарів, які переміщуються через 

митний кордон України.  

22. Митне оформлення: поняття, цілі, види. Місце і час здійснення митного 

оформлення.  

23. Основні етапи здійснення митного оформлення товарів, які переміщують через 

митний кордон України 

24. Митне оформлення товару, який підлягає обов'язковій сертифікації.  

25. Спрощений порядок митного оформлення.  

26. Митний супровід. Вимоги до обладнання транспортних засобів для 

перевезення товарів під митним контролем.  

27. Транспортні засоби, товари під інші предмети, які підлягають декларуванню.  

28. Митне декларування: поняття, функції, форми і необхідна документація.  

29. Основні етапи розвитку законодавства у сфері регулювання відносин з 

декларування товарів. 

30. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

31. Тарифне регулювання: поняття, види та порядок нарахування податків, які 

сплачуються при переміщенні товарів через митний кордон України на 

підставі угод, контрактів зовнішньоекономічної торгівлі.  

32. Нетарифне регулювання: адміністративні заходи впливу на ціну товару, з якої 

сплачуються податки при переміщенні товарів через митний кордон України 

на підставі угод, контрактів зовнішньоекономічної торгівлі. 

33. Сплата митних платежів. Строки сплати митних платежів. Забезпечення сплати 

митних платежів.  
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34.  Завдання і система митної статистики. Об'єкти вивчення митної статистики. 

35. Митна статистика зовнішньої торгівлі: поняття, цілі і загальна характеристика.  

36. Попередні операції при переміщенні та пропуску через митний кордон України 

товарів, транспортних засобів та інших предметів. 

37. Основні принципи переміщення через митний кордон та їх коротка 

характеристика. Засоби та способи переміщення товарів. 

38. Особливості переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів 

та умови їх застосування.  

39. Митні процедури на транспорті.  

40. Поняття і сутність митного режиму. Види митних режимів, їх класифікація.  

41. Митні режими випуску для вільного обігу, реімпорту, експорту, реекспорту, 

тимчасового ввезення (вивезення).  

42. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, особливості 

правового статусу.  

43. Взаємодія органів доходів і зборів, спеціалізованих митних установ та 

організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. 

44. Інформування та консультування з питань митної справи. Міжнародне 

співробітництво з питань митної справи. 

45. Посадові особи органів доходів і зборів України.  

46. Проходження служби в органах доходів і зборів України.  

47. Переміщення товарів і транспортних засобів між органами доходів і зборів. 

Транзитні перевезення. 

48. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. 

49.  Зберігання товарів та транспортних засобів на складах органів доходів і 

зборів. 

50.  Здійснення діяльності митного брокера. Митний перевізник. 

51. Порядок переміщення товарів громадянами через митний кордон України.  

52. Умови вивезення товарів громадянами за межі митної території України.  

53. Умови ввезення товарів громадянами на митну територію України. 

54. Переміщення транспортних засобів громадянами.  

55. Переміщення громадянами іноземної валюти і національної валюти. 

56. Митний контроль товарів, які переміщуються іноземними громадянами, які 

користуються митними пільгами. 

57. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять 

об’єкти права інтелектуальної власності.  

58. Заходи органів доходів і зборів щодо контролю за переміщенням через митний 

кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.  

59. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у сфері 

захисту права інтелектуальної власності.  

60. Визначення країни походження товару: мета та особливості визначення 

походження товарів. Документи, що підтверджують країну походження товару. 

61. Митна вартість товару. Методи визначення митної вартості товару, що 

ввозяться (імпортуються) в Україну, та порядок їх застосування.  

62. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) з України.  

63. Структура та застосування Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної торгівлі. Класифікація товарів.  

64. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів. 
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65. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України.  

66. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації 

сертифікатів про походження товарів з України. 

67. Поняття і склад порушень митних правил.  

68. Види порушень митних правил та їх класифікація.  

69. Загальні принципи притягнення до відповідальності за порушення митних 

правил.  

70. Види стягнень за порушення митних правил і деякі особливості їх накладення. 

71. Строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення 

митних правил. 

72. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил.  

73. Завдання та зміст провадження у справі про порушення митних правил.  

74. Порушення справи про порушення митних правил. Приводи і підстави для 

порушення справи про порушення митних правил.  

75. Особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил. 

Протокол про порушення митних правил. 

76. Посадові особи органів доходів і зборів, які здійснюють провадження у справі 

про порушення митних правил.  

77. Обставини, що виключають можливість здійснення посадовою особою органу 

провадження у справі про порушення митних правил. 

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

проведення. 

79. Розгляд справи про порушення митних правил.  

80. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил.  

81. Порядок проведення процесуальних дій у справі про порушення митних 

правил. 

82. Докази у справі про порушення митних правил.  

83. Оскарження постанови у справі про порушення митних правил. 

84. Виконання постанов про накладення стягнення за порушення митних правил.  

85. Поняття кримінально-правової охорони зовнішньоекономічної діяльності 

України.  

86. Об’єктивні ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

87. Суб’єктивні ознаки кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

88. Кваліфікуючі ознаки складу кримінальних правопорушень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

89. Підстави звільнення винних від кримінальної відповідальності. 

90. Міжнародне співробітництво правоохоронних і контролюючих органів у сфері 

боротьби з митними кримінальними правопорушеннями. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК  

 

Агент з митного оформлення – це фізична особа-резидент, що 

перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує 

в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з 

пред’явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх 

митного контролю та митного оформлення. 

Адміністративно-територіальна одиниця – компактна частина 

єдиної території України, що є просторовою основою для організації і 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(область, район, місто, район у місті, селище, село). 

Безмитна торгівля – це митний режим, відповідно до якого товари, не 

призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та 

реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним 

контролем у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 

України, відкритих для міжнародного сполучення, та на повітряних, водних 

або залізничних транспортних засобах комерційного призначення, що 

виконують міжнародні рейси, з умовним звільненням від оподаткування 

митними платежами, установленими на імпорт та експорт таких товарів, та 

без застосування до них заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Валютні цінності: 

а) валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських 

білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним 

платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, 

що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які 

перебувають в обігу; 

б) іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, 

казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним 

платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також 

вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на 

грошові знаки, які перебувають в обігу; 

в) платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, 

векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, 

депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у 

валюті України, в іноземній валюті або банківських металах; 

г) банківські метали – золото, срібло, платина, метали платинової 

групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових 

стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також 

монети, вироблені з дорогоцінних металів. 

Вантаж експрес-перевізника – консолідовані за єдиним 

транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні 

експрес-відправлення, що не увійшли до складу цих консолідованих 
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міжнародних експрес-відправлень за своїм характером, розмірами або з 

інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником 

через митний кордон України. 

Вантажне відправлення – товари, що надходять в Україну на адресу 

осіб або відправляються ними за межі України, або переміщуються 

транзитом через митну територію України, крім товарів, що належать 

громадянам та переміщуються ними у ручній поклажі, супроводжуваному та 

несупроводжуваному багажі;. 

Ввезення товарів, транспортних засобів на митну територію 

України, вивезення товарів, транспортних засобів за межі митної 

території України – сукупність дій, пов’язаних із переміщенням товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України у будь-який спосіб у 

відповідному напрямку. 

Верифікація сертифікатів про походження товарів з України – 

комплекс адміністративно-правових заходів, направлених на встановлення 

достовірності документу (сертифікату), що підтверджує українське 

походження товарів. 

Випуск товарів – надання органом доходів і зборів права на 

користування та/або розпорядження товарами, щодо яких здійснюється 

митне оформлення, відповідно до заявленої мети. 

Відмова на користь держави – це митний режим, відповідно до якого 

власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-

яких умов на свою користь. 

Вільна митна зона – це митний режим, відповідно до якого іноземні 

товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї 

території за межі митної території України із звільненням від оподаткування 

митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на територію 

вільної митної зони із оподаткуванням митними платежами та застосуванням 

заходів нетарифного регулювання. 

Вільний обіг – обіг товарів, який здійснюється без обмежень з боку 

органів доходів і зборів України. 

Гармонізована система опису та кодування товарів – це міжнародна 

номенклатура товарів, розроблена Всесвітньою митною організацією 

Декларант – особа, яка самостійно здійснює декларування або від 

імені якої здійснюється декларування. 

Декларація митної вартості – документ встановленої форми, що 

подається декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які 

переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється 

митний режим. 

Декларація про походження товару – це письмова заява про країну 

походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, 

продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою 
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на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується 

товару. 

Демпінг – ввезення на митну територію країни імпорту товару за 

ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке 

заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного  товару. 

Державна митна політика – це система принципів та напрямів 

діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної 

безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього 

ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки. 

Державна митна політика є складовою частиною державної економічної 

політики. 

Державна фіскальна служба України (ДФС) – центральний орган 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну 

податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, 

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з 

правопорушеннями під час застосування податкового, митного 

законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. 

Експрес-перевізник – перевізник, який з використанням будь-якого 

виду транспорту здійснює прискорене перевезення міжнародних експрес-

відправлень за єдиним транспортним документом (загальні авіанакладні 

(AWB – airwaybill, MAWB – master airwaybill), CMR, bill of lading 

(коносамент) тощо), а також забезпечує приймання, обробку, пред’явлення 

таких відправлень органам доходів і зборів для митного контролю та митного 

оформлення в місцях їх митного оформлення та видачу одержувачам 

(повернення відправникам). 

Засвідчена декларація про походження товару – це декларація про 

походження товару, засвідчена державною організацією або компетентним 

органом, наділеним відповідними повноваженнями. 

Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності – не пов’язані із застосуванням мита до товарів, що 

переміщуються через митний кордон України, встановлені відповідно до 

закону заборони та/або обмеження, спрямовані на захист внутрішнього 

ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на охорону 

здоров’я та життя людей і тварин, охорону навколишнього природного 

середовища, захист прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також 

на охорону національної культурної та історичної спадщини. 

Знищення або руйнування – це митний режим, відповідно до якого 

іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, 

який виключає можливість їх використання, з умовним повним звільненням 

від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт цих 

товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Зона митного контролю – місце, визначене органами доходів і зборів 

в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях 

митної території України, в межах якого органи доходів і зборів здійснюють 

митні формальності. 

Експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до 

якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної 

території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. 

Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до 

якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених 

законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних 

митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території 

України. 

Іноземні товари – товари, що не є українськими, а також товари, що 

втратили митний статус українських товарів відповідно до Митного кодексу 

України. 

Каботажні перевезення – це перевезення українських та іноземних 

товарів шляхом завантаження їх на морське (річкове) судно в одному пункті 

на митній території України і транспортування в інший пункт території 

України, де здійснюватиметься їх вивантаження.  

Контейнер – транспортне обладнання (клітка, знімна цистерна або 

подібний засіб), що: 

а) являє собою повністю або частково закриту ємність, призначену для 

поміщення в неї вантажів; 

б) має постійний характер і завдяки цьому є достатньо міцним, щоб 

слугувати для багаторазового використання; 

в) спеціально сконструйоване для полегшення перевезення вантажів 

одним або кількома видами транспорту без проміжного перевантаження; 

г) сконструйоване таким чином, щоб полегшити його перевантаження, 

зокрема з одного виду транспорту на інший; 

ґ) сконструйоване таким чином, щоб його можна було легко 

завантажувати та розвантажувати; 

д) що має внутрішній об’єм не менше одного метра кубічного. 

Термін "контейнер" включає приладдя та обладнання, необхідні для 

цього типу контейнера, за умови, що вони перевозяться разом із 

контейнером. Знімні кузови прирівнюються до контейнерів. 

Контрабанда – переміщення через митний кордон України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних 

матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та 

бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації. 

Контрафактні товари – товари, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або 
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вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що 

охороняються відповідно до закону; 

Контроль із застосуванням системи управління ризиками – це 

оцінка ризику шляхом аналізу (у тому числі з використанням інформаційних 

технологій) поданих документів у конкретному випадку переміщення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний 

кордон України з метою обрання форм та обсягу митного контролю, 

достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з 

питань державної митної справи. 

Контроль співставлення – це автоматизоване порівняння даних, які 

містяться в митних деклараціях або інших документах, поданих для митного 

контролю або митного оформлення, з даними, які містяться в електронних 

копіях митних декларацій та інших документах, що надходять з митних та 

правоохоронних органів суміжних держав; в уніфікованих електронних 

дозвільних документах, що надходять з інших державних органів, інших 

електронних документах, пов’язаних з перевіркою достовірності даних, що 

перевіряються. 

Культурні цінності – об’єкти матеріальної та духовної культури, що 

мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають 

збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. 

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій – це комплекс 

адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики 

з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності 

експорту (імпорту) товарів.  

Моторні транспортні засоби – транспортні засоби, що рухаються за 

допомогою встановленого на них двигуна. 

Митна безпека – це стан захищеності митних інтересів України. 

Митний брокер – це підприємство, що надає послуги з декларування 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються 

через митний кордон України. 

Митна декларація – заява встановленої форми, в якій особою 

зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та 

передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх 

переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних 

платежів, необхідних для застосування цієї процедури. 

Митна процедура – зумовлені метою переміщення товарів через 

митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх 

виконання. 

Митна територія України – це територія України, зайнята сушею, 

територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території 

вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у 

виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється 

виключна юрисдикція України. 
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Митна статистика – це об'єктивний та достовірний облік даних про 

переміщення товарів через митний кордон України. 

Митна статистика зовнішньої торгівлі – це узагальнена та 

відповідним чином систематизована інформація про переміщення товарів 

через митний кордон України. 

Митне забезпечення – одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, 

печатки, штампи, голографічні мітки, засоби електронного цифрового 

підпису та інші засоби ідентифікації, що використовуються органами доходів 

і зборів для відображення та закріплення результатів митного контролю та 

митного оформлення. 

Митне оформлення – виконання митних формальностей, необхідних 

для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення. 

Митне регулювання – регулювання питань, пов'язаних із 

встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщенні 

товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, 

організацією діяльності органів митного контролю України. 

Митний контроль – сукупність заходів, що здійснюються з метою 

забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших 

нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних 

договорів України, укладених у встановленому законом порядку. 

Митний кордон України збігається з державним кордоном України, 

крім меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній 

(морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна 

юрисдикція України. Межі території зазначених островів, установок і споруд 

становлять митний кордон України. 

Митний режим – комплекс взаємопов’язаних правових норм, що 

відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон 

України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, 

умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного 

оформлення. 

Митний склад – це митний режим, відповідно до якого іноземні або 

українські товари зберігаються під митним контролем із умовним повним 

звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування 

заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Митний статус товарів – належність товарів до українських або 

іноземних. 

Митні інтереси України – це національні інтереси України, 

забезпечення та реалізація яких досягається шляхом здійснення державної 

митної справи. 

Митні платежі – податки, що відповідно до податкового або митного 

законодавства справляються під час переміщення або у зв'язку з 

переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи. 

Митні платежі включають: 
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а) мито; 

б) акцизний податок із ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції); 

в) податок на додану вартість із ввезених на митну територію України 

товарів (продукції). 

Митні правила – встановлений Митним кодексом та іншими актами 

законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх 

органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного 

оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під 

митним контролем, або контроль за якими покладено на органи доходів і 

зборів Митним кодексом та іншими законами України. 

Митні формальності – сукупність дій, що підлягають виконанню 

відповідними особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог 

законодавства України з питань державної митної справи. 

Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим 

кодексом України та Митним кодексом України, який нараховується та 

сплачується відповідно до Митного кодексу України, законів України та 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

Міжнародний транспортний документ – номерний 

товаросупровідний документ, який є договором на перевезення кожного 

окремого міжнародного експрес-відправлення. 

Міжнародні поштові відправлення – упаковані та оформлені 

відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання 

послуг поштового зв’язку листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні 

мішки з позначкою "М", дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, 

поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою 

"Консигнація", відправлення міжнародної прискореної пошти "EMS", які 

приймаються для пересилання за межі України, доставляються в Україну або 

переміщуються через територію України транзитом операторами поштового 

зв’язку. 

Міжнародні експрес-відправлення – належним чином упаковані 

міжнародні відправлення з документами чи товарним вкладенням, які 

приймаються, обробляються, перевозяться будь-яким видом транспорту за 

міжнародним транспортним документом з метою доставки одержувачу 

прискореним способом у визначений строк. 

Нерезиденти: 

а) юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших 

держав, які здійснюють свою діяльність за межами України, а також їх 

відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, які не 

здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України; 



129 

б) розташовані на території України дипломатичні представництва, 

консульські установи, інші офіційні представництва іноземних держав та 

міжнародних організацій, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; 

в) фізичні особи: іноземці та особи без громадянства, громадяни 

України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому 

числі ті, які тимчасово перебувають на території України. 

Несупроводжуваний багаж – товари, що відправляються їх 

власниками – громадянами з оформленням багажних або інших перевізних 

документів та переміщуються через митний кордон України окремо від цих 

громадян. 

Об’єкти права інтелектуальної власності – об’єкти авторського 

права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) 

та сорти рослин. 

Особисті речі – товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для 

забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які 

відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за 

кордоном, переміщуються через митний кордон України у ручній поклажі, 

супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і не призначені для 

підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам. 

Перевізник – особа, яка здійснює перевезення товарів через митний 

кордон України та/або між органами доходів і зборів на території України 

або є відповідальною за такі перевезення. 

Переробка за межами митної території – це митний режим, 

відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому 

законодавством порядку переробці за межами митної території України без 

застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на 

митну територію України у митному режимі імпорту. 

Переробка на митній території – це митний режим, відповідно до 

якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку 

переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів 

переробки. 

Повірений – особа, яка діє на підставі договору доручення з експрес-

перевізником і здійснює пред’явлення міжнародних експрес-відправлень 

органу доходів і зборів за місцезнаходженням одержувача (відправника). 

Попереднє повідомлення – завчасне повідомлення органу доходів і 

зборів про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти їх за 

її межі. 

Попередній документальний контроль – контрольні заходи, які 

полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення 

державних санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, 

фітосанітарного, екологічного контролю, та здійснюються органами доходів і 
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зборів в пунктах пропуску через державний кордон України щодо товарів, у 

тому числі продуктів та сировини тваринного походження, що 

переміщуються через митний кордон України. 

Порушення митних правил – адміністративне правопорушення, яке 

являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи 

бездіяльність, що посягають на встановлений Митним кодексом та іншими 

актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення через митний кордон України, 

пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю 

та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що 

перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на 

органи доходів і зборів Митним кодексом чи іншими законами України, і за 

які Митним кодексом передбачена адміністративна відповідальність. 

Посадові особи підприємств – керівники та інші працівники 

підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово 

виконуваних ними трудових (службових) обов’язків відповідають за 

додержання вимог, встановлених Митним кодексом, законами та іншими 

нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами 

України, укладеними у встановленому законом порядку. 

Посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних 

організацій – акредитовані в Україні глави дипломатичних представництв та 

члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, 

представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові 

особи міжнародних організацій. 

Постійне місце проживання – місце проживання на території будь-

якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного 

місця проживання на території інших держав і має намір проживати на 

території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке 

проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком 

виконання цим громадянином службових обов’язків або зобов’язань за 

договором (контрактом). 

Правовласник – особа, якій відповідно до закону належать майнові 

права на об’єкт права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені 

в межах наданих повноважень. 

Припаси: 

а) товари, призначені для споживання пасажирами та членами екіпажів 

(бригад) на борту транспортних засобів, незалежно від того, продаються ці 

товари чи ні; 

б) товари, необхідні для експлуатації і технічного обслуговування 

транспортних засобів на шляху прямування та у пунктах проміжних стоянок 

чи зупинок (у тому числі пально-мастильні матеріали), крім запасних частин 

та устаткування, які знаходяться у транспортних засобах на момент прибуття 

на митну територію України або доставляються на них під час перебування 

на цій території; 
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в) товари, які призначаються для продажу на винос пасажирам та 

членам екіпажів (бригад) транспортних засобів і знаходяться у цих 

транспортних засобах на момент прибуття на митну територію України або 

доставляються на них під час перебування на цій території. 

Пропуск товарів через митний кордон України – надання органом 

доходів і зборів відповідній особі дозволу на переміщення товарів через 

митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення. 

Резиденти: 

а) юридичні особи, які утворені та провадять свою діяльність 

відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її території, а 

також їх відокремлені підрозділи за кордоном, що не здійснюють 

господарської діяльності; 

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші 

офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні 

привілеї та імунітет; 

в) фізичні особи: громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі 

ті, які тимчасово перебувають за кордоном; 

г) відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб з 

місцезнаходженням на території України, які здійснюють господарську 

діяльність відповідно до законодавства України. 

ґ) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, у тому числі 

постійне представництво інвестора-нерезидента. 

Режим зони митного контролю – це встановлені законодавством 

України з питань державної митної справи приписи, заборони та/або 

обмеження щодо перебування в зоні митного контролю товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення та громадян, розташування 

в ній споруд та об’єктів, а також проведення у цій зоні господарських робіт. 

Реекспорт – це митний режим, відповідно до якого товари, що були 

раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної 

зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита 

та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Реімпорт – це митний режим, відповідно до якого товари, що були 

вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, 

випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від 

сплати митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих 

товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Ремонт – операції, що здійснюються для усунення недоліків товарів, 

приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або характеристик та не 

призводять до зміни коду цих товарів згідно з Українською класифікацією 

товарів зовнішньоекономічної діяльності; 
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Ручна поклажа – товари, що належать громадянам і переміщуються 

через митний кордон України разом з цими громадянами або 

уповноваженими ними особами без оформлення багажних чи інших 

перевізних документів. 

Сертифікат про походження товару – це документ, який однозначно 

свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом 

даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат 

видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні 

походження товару. 

Сертифікат про регіональне найменування товару – це документ, 

який підтверджує, що товари відповідають визначенню, характерному для 

відповідного регіону країни, та виданий компетентним органом відповідно до 

законодавства країни вивезення товару. 

Спеціальна митна статистика – це система збирання, опрацювання, 

аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної 

інформації, що відображає діяльність органів доходів і зборів при здійсненні 

ними державної митної справи. 

Спеціально виготовлене сховище (тайник) – сховище, виготовлене з 

метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а 

також обладнані та пристосовані з цією метою конструктивні ємності чи 

предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо. 

Субсидований імпорт – ввезення на митну територію країни імпорту 

товару (товарів), що користується пільгами від субсидії, яка надається для  

виробництва,  переробки,  транспортування  або експорту такого товару. 

Судно закордонного плавання – українське або іноземне судно, яке 

здійснює міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів та прибуває на 

митну територію України або вибуває за її межі. 

Супроводжуваний багаж – товари, що належать громадянам і 

переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях 

транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з оформленням 

багажних або інших перевізних документів. 

Тарифна квота – визначений обсяг товару, в межах якого ввезення 

або вивезення такого товару здійснюється за пільговою ставкою мита або без 

застосування мита. 

Тимчасове ввезення – це митний режим, відповідно до якого іноземні 

товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для 

конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або 

частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без 

застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без 

будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання. 

Тимчасове вивезення – це митний режим, відповідно до якого 

українські товари або транспортні засоби комерційного призначення 

вивозяться за межі митної території України з умовним повним звільненням 
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від оподаткування митними платежами та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають 

реімпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за 

винятком звичайного зносу в результаті їх використання. 

Товари – будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом 

поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного 

призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, 

що переміщується лініями електропередачі. 

Транзит – це митний режим, відповідно до якого товари та/або 

транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним 

контролем між двома органами доходів і зборів або в межах зони діяльності 

одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без 

сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Транспортні засоби – транспортні засоби комерційного призначення, 

транспортні засоби особистого користування, трубопроводи та лінії 

електропередачі. 

Транспортні засоби комерційного призначення – будь-яке судно (у 

тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на 

підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, 

автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) 

чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних 

перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи 

безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом 

з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а 

також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж 

їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного 

призначення. 

Транспортні засоби особистого користування – наземні транспортні 

засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 

8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ 

ЗЕД, плавучі засоби та повітряні судна, що зареєстровані на території 

відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні 

відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у 

кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для 

особистого користування, а не для промислового або комерційного 

транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно. 

Українські товари – товари: 

а) які повністю отримані (вироблені) на митній території України та які 

не містять товарів, ввезених із-за меж митної території України. Товари, 

повністю отримані (вироблені) на митній території України, не мають 

митного статусу українських товарів, якщо вони отримані (вироблені) з 

товарів, які не перебувають у вільному обігу на митній території України; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B1-18
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б) ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу 

на цій території; 

в) отримані (вироблені) на митній території України виключно з 

товарів, зазначених у підпункті "б", або з товарів, зазначених у підпунктах 

"а" і "б" цього пункту. 

Умовне звільнення від оподаткування митними платежами – 

звільнення від сплати нарахованого податкового зобов’язання у разі 

поміщення товарів у митні режими, що передбачають звільнення від 

оподаткування митними платежами за умови дотримання вимог митного 

режиму. 

Уповноважена особа (представник) – особа, яка на підставі договору 

або належно оформленого доручення, виданого декларантом, наділена 

правом вчиняти дії, пов’язані з проведенням митних формальностей, щодо 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені 

декларанта. 

Фактурна вартість товару – ціна товару, що переміщується через 

митний кордон України, та зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, 

касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, 

які містять відомості щодо вартості таких товарів) 

Формато-логічний контроль – це автоматизована перевірка 

правильності заповнення даних митних декларацій та повернення результатів 

перевірки; перевірка митних декларацій та інших документів на 

достовірність та законність; здійснення статистичного, валютного контролю, 

контролю нарахованих митних платежів, контролю правильності 

застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності  
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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